
وزبة ا١ٌّٕط
 

تأليف
 

أحمد بن موسى الطبري رضً هللا عنه 
 

من أصحاب اإلمام الهادي عليه السالم
 

 وٍّخ ِىزجخ أً٘ اٌج١ذ

 ِمسِخ

 ٔجصح ِٓ ح١بح اٌّؤٌف

 ػٍّٟ فٟ ٘صٖ إٌؽرخ

 اٌطح١ُثؽُ هللا اٌطحّٓ 

 ]ألؽبَ اٌٙسٜ[

 ئخ فٟ اٌؼبي ٚاٌّٙزسٞ ٚأْ اإلػالي ِٕٗ رؼبٌٝ رؽ١ّخ[]ث١بْ اٌّش١

 ]ِؼبٟٔ اٌغؼً ِٓ هللا ؼجحبٔٗ[

 ]ث١بْ أْ هللا ػع ٚعً ال ٠ؼً أحساً ثّؼٕٝ ٠رطعٗ ِٓ إٌٛض إٌٝ اٌظٍّبد[

 ٛع[]رمؽ١ُ اٌؼجبزح إٌٝ ِؼمٛي ِٚؽّ

 ]ٔفٟ ٚعٛز اإلٔبس فٟ اٌغٓ[

 فؽ١ط اٌؽغٛز ٢زَ[]ر

 ]إث١ٍػ ٌُ ٠ّسع أْ هللا أضاز ِٕٗ اٌؼظ١بْ[

 ]اٌطؼً إٌٝ اٌضم١ٍٓ ِٓ اإلٔػ[

 ]اٌحغظ ػٍٝ اٌرٍك[

 ]أحٛاي اٌطٚاح[

 ]ثحش فٟ أْ اٌزفؼ١ً ِٓ هللا ػع ٚعً[

 ]اٌٛطب٠خ ٚأْ حغظ هللا ال رٕمطغ[

 ]فبئسح ظٙٛض اإلِبَ[

 ]فط٠خ اٌحش٠ٛخ ٚاإلِب١ِخ[

 ]اإلضازح[

 ]رفؽ١ط رؽج١ح اٌغّبزاد ٚؼغٛز٘ب[

 ط٠ط فؼً فطػْٛ ػٍٝ ضأٞ اٌمسض٠خ[]رج

 ]اٌّالئىخ ٚاٌضمالْ ِر١ّطْٚ فٟ أفؼبٌُٙ[

 ]٘بضٚد ِٚبضٚد ١ٌؽب ِٓ اٌّالئىخ[

 ]اٌّالئىخ أفؼً اٌرٍك[

 ]رفؽ١ط آ٠بد ِٓ اٌّزشبثٗ[

 ]اٌؼجبزح فٟ وزبة هللا[

 ]ش١بؽ١ٓ اإلٔػ أٔىٝ فٟ اإلغٛاء ِٓ ش١بؽ١ٓ اٌغٓ[

 ؼ١ْٕٛ اٌظبٌُ ثأِٛاٌُٙ[]شَ اٌّؽزؼؼف١ٓ اٌص٠ٓ ٠

 ]اٌمسض٠خ ِجطٍْٛ ٌٛػ١س هللا ػع ٚعً[

 ]اٌطز ػٍٝ ِٓ لبي أْ اٌؽٕخ ١ٌؽذ ِٓ هللا ػع ٚعً[

 ]رفؽ١ط اٌمؼبء فٟ وزبة هللا[

 ]اٌمؼبء فٟ وزبة هللا[

 ]رفؽ١ط اٌىزبة فٟ اٌمطآْ[
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 ]اٌىزبة فٟ اٌمطآْ[

 ]رفؽ١ط األشْ فٟ وزبة هللا[

 ]رفؽ١ط اٌىفط فٟ وزبة هللا[

 ]اٌىفط[

 ]رفؽ١ط اٌشطن فٟ وزبة هللا[

 فٟ وزبة هللا[]اٌشطن 

 ]شوط افزطاق األِخ ٚث١بْ اٌفطلخ إٌبع١خ[

 ]إعّبع األِخ ػٓ ضؼٌٛٙب ػٍٝ أطٛي اٌس٠ٓ ٚأطٛي اٌشطائغ[

 ]رفطق األِخ ثؼس اٌطؼٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ٚؼٍُ [

 ]ث١بْ اٌّحىُ ٚاٌّزشبثٗ[

 َ []والَ ٌع٠س ثٓ ػٍٟ ػ١ٍٗ اٌؽال

 ]رفؽ١ط إٌبؼد ٚإٌّؽٛخ[

 ]رؼٍك اٌّشجٙخ ثب٠٢بد اٌّزشبثٙبد ٚرطوٙب ٌٍّحىّبد[

 ]رفظ١ً ذٍك اٌىْٛ[

 ]طفبد هللا ٟ٘ شارٗ[

 ]ثطالْ عؽُ ال وبألعؽبَ[

 ]شجٙخ ٌٍّشجٙخ ٚعٛاثٙب[

 ]رفؽ١ط لٛي هللا ػع ٚعً ٚعٖٛ ٠ِٛئص ٔبظطح[

 ]والَ ٌٍمبؼُ ػ١ٍٗ اٌؽالَ فٟ اٌزٛح١س[

 ٠مؼٟ ثبٌفٛاحش[]ثطالْ لٛي اٌحش٠ٛخ إْ هللا 

 ]ثحش فٟ ذٍٛز اٌؼبط١ٓ فٟ إٌبض ٚفٟ اٌشفبػخ[

 ]ٔمغ اٌحش٠ٛخ ٚاإلِب١ِخ لٛي ضؼٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ٚؼٍُ[

 ]رحط٠ُ ِٕبوحخ أً٘ اٌىزبة ٚأوً شثبئحُٙ[

 ]ثحش ٔف١ػ فٟ اإلِب١ِخ[

 ]إططفبء هللا ٌطؼٌٛٗ ٚأً٘ ث١زٗ لجً ذٍك آزَ[

 ]اٌؼعح ٚاٌغٍجخ هلل ٌٚطؼٌٛٗ[

 ]اٌٍّه ٘ٛ إٌجٛءح ٚاإلِبِخ[

 ٛاة ػ١ٍٙب[]شوط ثؼغ اٌجسع ٚاٌغ

 ]رح٠ًٛ اٌمجٍخ[

 ػٍٝ ِٓ لبي إْ ػ١ٍبً ػ١ٍٗ اٌؽالَ ثب٠غ اٌضالصخ[]اٌطز 

 ]ال ضعبء ٌٍؼبطٟ[

 ]صجٛد اإلِبِخ ٌّٓ اؼزمبَ ِٓ ٌٚس إثطا١ُ٘ ِٚحّس)ص([

 ]رفؽ١ط اٌظبٌُ ٚاٌّمزظس ٚاٌؽبثك[

 ]ثحش فٟ ٚال٠خ أ١ِط اٌّؤ١ِٕٓ ػٍٟ ػ١ٍٗ اٌؽالَ [

 إْ حس٠ش اٌٛال٠خ وبْ ِٓ أعً ظ٠س ثٓ حبضصخ[ ]فؽبز لٛي ِٓ لبي:

 ]شوط فطق اٌرٛاضط[

 ]ث١بْ ِٓ أفؼٝ إ١ٌُٙ اٌٍّه ِٓ أً٘ اٌج١ذ ػ١ٍُٙ اٌؽالَ [

 ]ٚعٛة ِؼطفخ فؼً أطحبة ضؼٛي هللا اٌص٠ٓ ٌُ ٠غ١طٚا[

 ]ث١بْ ِٓ ُ٘ اٌّبضلْٛ[

 اٌّفؽس٠ٓ اٌّزؽ١ّٓ ثبإلؼالَ ِمسَ ػٍٝ لزبي اٌّغب٘ط٠ٓ ثبٌىفط[]لزبي 

 ]شوط اذزالف إٌبغ ػٕس ِٛد إٌجٟ)ص([

 ]شوط احزغبط ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت ٠َٛ اٌشٛضٜ[

 ِٓ األحساس[ ]شوط ث١ؼخ أ١ِط اٌّؤ١ِٕٓ ػٍٟ )ع( ِٚب رال٘ب

 ]شوط ث١ؼخ اٌحؽٓ ٚاٌحؽ١ٓ )ع( ِٚب عطٜ ثؼس٘ب[

 ]شوط ِٓ لبَ ثأِط هللا ِٓ أً٘ اٌج١ذ )ع( ِٓ ثؼس اٌحؽ١ٕٓ[

 ]وزبة ِحّس ثٓ أثٟ ثىط إٌٝ ِؼب٠ٚخ ٚعٛاة ِؼب٠ٚخ ػ١ٍٗ[

 ]حٛاض ِغ أحس اٌؼبِخ[

 ١ط أً٘ ٌٍرالفخ[]ث١بْ أْ ِٓ رمسَ اٌٛطٟ غ

 ]شوط ِٕبظطح اٌعث١طٞ ٚاٌّط٠ؽٟ[

 ]شوط ضعٛع اٌضالصخ إٌٝ ػٍٟ ػ١ٍٗ اٌؽالَ ٚشوط حس٠ش االؼزرالف[
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 ]رح١ًّ لط٠ش إلثطبي ز٠ٓ هللا ٚإلظاٌخ أٚالز ضؼٛي هللا ػٓ ِمبُِٙ[

 ]شوط اؼزصالي لط٠ش ٌألٔظبض ٚشوط ٠َٛ اٌحطح[

 ]ؼت اٌحش٠ٛخ أطحبة ضؼٛي هللا ٚث١بْ ث١ؼخ اٌشغطح[

 ]ضز لٛي اٌحش٠ٛخ: إْ ضؼٛي هللا لبي: ِب ٔفؼٕٟ ِبي إال ِبي أثٟ ثىط[

 ]إذزالف لٛي اٌحش٠ٛخ ٚاإلِب١ِخ فٟ ؼجطٟ ضؼٛي هللا[

 اٌطٚافغ[]ث١بْ ِٓ ُ٘ 

 ]حطة اٌّبضل١ٓ ألً٘ اٌج١ذ )ع([

 ]ِحبضثخ اٌّبضل١ٓ ٌٍٙبزٞ ػ١ٍٗ اٌؽالَ [

 ]شوط ذطب٠ب األٔج١بء طٍٛاد هللا ػ١ٍُٙ[

 ]شوط ٚؼٛؼخ إث١ٍػ ِٚب لضَّ هللا ؼجحبٔٗ ػٍٝ ضؼٌٛٗ فٟ وزبثٗ[

 ث١ٓ ِؼظ١خ آزَ ِٚٓ رجؼٗ[]اٌز١١ّع ث١ٓ ِؼظ١خ إث١ٍػ ِٚٓ رجؼٗ ٚ

 ]رفؼ١ً اٌطؼً ثؼؼُٙ ػٍٝ ثؼغ[

 ]عٕخ آزَ )ع( وبٔذ فٟ األضع[

 ]رجطئخ ٠ٛؼف )ع( ِّب ٔؽت إ١ٌٗ اٌحش٠ٛخ[

 ]شوط ٚعٖٛ اٌٛحٟ[

 ]ث١بْ أْ ذط١ئخ زاٚٚز )ع( وبٔذ شوطاً فٟ ٔفؽٗ فمؾ[

 ]ِشبثٙخ اٌحش٠ٛخ ألً٘ اٌىزبة[

 إٌٝ شوط زاٚٚز )ع([ ]ضعٛع

 ]شوط ذط١ئخ ؼ١ٍّبْ ػ١ٍٗ اٌؽالَ [

 ]شوط ذط١ئخ ٔجٟ هللا ٠ٛٔػ )ع([

 ]ذطب٠ب األٔج١بء ػ١ٍُٙ اٌؽالَ وٍٙب ػٍٝ عٙخ اٌرطأ ٚإٌؽ١بْ[

 ]ذبرّخ[

 

 

 بسم اهلل الرٞبن الرحيم

 ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، وصلى اهلل على سيدنا ٧بمد وعلى أىل بيتو الطيبْب الطاىرين.

 وبعد6

َءاَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّو َولِلرَُّسوِؿ ِإَذا يَاأَيػَُّها الَِّذيَن } فاستجابة لقوؿ اهلل سبحانو وتعاذل:
َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر 6 }[ولقولو تعاذل24]األنفاؿ:{َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ 

َهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ   ]آؿ {،َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
ُقْل ََل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإَلَّ اْلَمَودََّة ِفي }[ولقولو تعاذل:104عمراف:
ِإنََّما يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس َأْىَل  } [، ولقولو تعاذل:23]الشورى: {اْلُقْرَبى

نما َولِيُُّكُم اللَُّو َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن إ} [ولقولو تعاذل:33]األحزاب:{اْلبَػْيِت َويَُطهّْرَُكْم َتْطِهيًرا
 .[55]ا٤بائدة:{َءاَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَف الصَََّلَة َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة َوُىْم رَاِكُعوفَ 
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ولقوؿ رسوؿ اهلل َصّلى اهلل َعليو وآلو وَسّلم :))إين تارؾ فيكم ما إف ٛبسكتم بو لن تضلوا 
وعَبٌب أىل بيٍب، إف اللطيف ا٣ببّب نبأين أهنما لن يفَبقا حٌب  من بعدي أبداً كتاب الّلو

يردا علّي ا٢بوض((، ولقولو َصّلى اهلل َعليو وآلو وَسّلم : ))أىل بيٍب فيكم كسفينة نوح، 
من ركبها ٪با ومن ٚبلف عنها غرؽ وىوى((، ولقولو َصّلى اهلل َعليو وآلو وَسّلم : ))أىل 

النجـو أماف ألىل السماء((، ولقولو َصّلى اهلل َعليو وآلو  بيٍب أماف ألىل األرض كما أف
من سّره أف ٰبيا حياٌب؛ وٲبوت ٩باٌب؛ ويسكن جنة عدف الٍب وعدين ريب؛ فليتوؿ  )) وَسّلم :

علياً وذريتو من بعدي؛ وليتوّؿ وليو؛ وليقتد بأىل بيٍب؛ فإهنم عَبٌب؛ ُخلقوا من طينٍب؛ 
قد بّْب َصّلى اهلل َعليو وآلو وَسّلم بأهنم علي؛ وفاطمة؛ و  -ا٣برب (( وُرزقوا فهمي وعلمي

وا٢بسن وا٢بسْب وذريّتهما عليهم السالـ، عندما جلَّلهم صلى الّلو عليو وآلو وسلم بكساٍء 
 . -وقاؿ: ))الّلهم ىؤالء أىل بيٍب فأذىب عنهم الرجس وطهرىم تطهّباً(( 

 للدراسات اإلسالمية.أىل البيت)ع(  استجابًة لذلك كلو كاف تأسيس مكتبة

ففي ىذه ا٤برحلة ا٢برجة من التاريخ ؛ الٍب يتلقى فيها مذىب أىل البيت)ع( ٩ُبثالً ُب 
الزيدية، أنواَع ا٥بجمات الشرسة من أعدائو الظاىرين ومن أدعيائو ا٤بندسْب، رأينا ا٤بساٮبة 

و أئمتهم األطهار ُب نشر مذىب أىل البيت ا٤بطهرين صلوات اهلل عليهم َعرْب َنْشِر ما خّلف
عليهم السالـ وشيعتهم األبرار رضي اهلل عنهم، على أف نقدمها للقارئ الكرًن نقّية 
خالصة من الشوائب، لتصل العقيدة الصافية إليو سليمًة خاليًة من التحريف والتبديل 

ع( ىي والزيادة والنقصاف، وما ذلك إال لِثَقِتنا وقناعتنا بأف العقائد الٍب ٞبلها أىل البيت)
مراد اهلل تعاذل ُب أرضو، ودينو القوًن، وصراطو ا٤بستقيم، وىي تُعربّْ عن نفسها عرب موافقتها 

للفطرة البشرية السليمة، و٤با ورد ُب كتاب اهلل عز وجل وسنة نبيو صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم.

مة جدىم واستجابًة من أىل البيت صلوات اهلل عليهم ألوامر اهلل تعاذل، وشفقة منهم بأ
صلى اهلل عليو وآلو وسلم، كاف منهم تعميُد ىذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزكية الطاىرة 
على مرور األزماف، وُب كل مكاف، ومن تأّمل التاريخ وَجدىم قد ضّحوا بكل غاٍؿ ونفيس 



ة، ُب سبيل الدفاع عنها وتثبيتها، ثائرين على العقائد ا٥بدَّامة، منادين بالتوحيد والعدال
توحيد اهلل عز وجل وتنزيهو سبحانو وتعاذل، واإلٲباف بصدؽ وعده ووعيده، والرضا ٖبّبتو 

 من َخْلِقو.

وألف مذىبهم صلوات اهلل عليهم ديُن اهلل تعاذل وشرعو، ومراُد رسوؿ اهلل َصّلى اهلل َعليو 
مصداؽ قوؿ  وآلو وَسّلم وإرثو، فهو باٍؽ إذل أف يرث اهلل األرض ومْن عليها، وما ذلك إال

رسوؿ اهلل َصّلى اهلل َعليو وآلو وَسّلم: ))إف اللطيف ا٣ببّب نبأين أهنما لن يفَبقا حٌب يردا 
 علّي ا٢بوض((.

"واعلم أف اهلل جل جاللو دل يرتض لعباده كما علمَت إال ديناً قوٲباً، وصراطاً مستقيماً، 
فَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه }َوأَ  وسبيالً واحداً، وطريقاً قاسطاً، وكفى بقولو عز وجل:

َوََل تَػتَِّبُعوا السُُّبَل فَػتَػَفرََّؽ ِبُكْم َعْن َسِبيِلِو َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِو َلَعلَُّكْم 
 [.153]األنعاـ: تَػتػَُّقوَف{

َأْىَواَءُىْم لََفَسَدِت }َوَلِو اتػََّبَع اْلَحقُّ  وقد علمَت أف دين اهلل ال يكوف تابعاً لألىواء:
}َفَماَذا بَػْعَد اْلَحقّْ ِإَلَّ  [،71]ا٤بؤمنوف:السََّمَواُت َواْْلَْرُض{

يِن َما َلْم يَْأَذْف ِبِو اللَُّو{ [،32]يونس: الضَََّلُؿ{  [.21]الشورى: }َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الدّْ

}فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت  ل:وقد خاطَب سيد رسلو صلَّى اهلل عليو وآلو وَسلَّم بقولو عز وج
(َوََل تَػرَْكُنوا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموا 111َوَمْن تَاَب َمَعَك َوََل َتْطَغْوا ِإنَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيٌر)

فَػَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِف اللَِّو ِمْن َأْولَِياَء ثُمَّ ََل 
[، مع أنو صلَّى اهلل عليو وآلو وَسلَّم ومن معو من 113ػ112]ىود: ({111تُػْنَصُروَف)

أىل بدر، فتّدبر واعترب إف كنت من ذوي االعتبار، فإذا أحطت علماً بذلك، وعقلت عن 
اهلل وعن رسولو ما ألزمك ُب تلك ا٤بسالك، علمَت أنو يتحتم عليك عرفاُف ا٢بق واتباعو، 

ِذيَن َءاَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو وَُكونُوا َمَع }يَاَأيػَُّها الَّ  ومواالة أىلو، والكوف معهم،
}َوَمْن يَػتَػَولَُّهْم ِمْنُكْم فَِإنَُّو  [، ومفارقُة الباطل وأتباعو، ومباينتهم119]التوبة: الصَّاِدِقيَن{

ُهْم{ َحادَّ اللََّو  }ََل َتِجُد قَػْوًما يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْْلِخِر يُػَوادُّوَف َمنْ  [،51]ا٤بائدة: ِمنػْ



}يَاَأيػَُّها [،22]آّادلة: َوَرُسوَلُو َوَلْو َكانُوا َءابَاَءُىْم َأْو أَبْػَناَءُىْم َأْو ِإْخَوانَػُهْم َأْو َعِشيَرتَػُهْم{
[، ُب 1حنة:]ا٤بمت الَِّذيَن َءاَمُنوا ََل تَػتَِّخُذوا َعُدوّْي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء تُػْلُقوَف ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة{

آيات تتلى، وأخبار ٛبلى، ولن تتمكن من معرفة ا٢بق وأىلو إال باالعتماد على حجج اهلل 
الواضحة، وبراىينو البّينة الالئحة، الٍب ىدى ا٣بلق ّٔا إذل ا٢بق، غّب معرّج على ىوى، وال 

يَن َءاَمُنوا  }يَاأَيػَُّها الَّذِ  ملتفت إذل جداؿ وال مراء، وال مباؿ ٗبذىب، وال ٧باـ عن منصب،
ُكونُوا قَػوَّاِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّو َوَلْو َعَلى َأنْػُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن 

 .([1])["135]النساء: َواْْلَقْػَربِيَن{
مكتبة أىل البيت)ع( للدراسات اإلسالمية بتقدًن ٦بموعة من كتب أىل وىنا تتشرَّؼ 

البيت ا٤بطهرين عليهم السالـ وكتب شيعتهم األبرار رضي اهلل عنهم، ومنها ىذا الكتاب 
 الذي بْب يديك.

يتوجو العاملوف ٗبكتبة أىل البيت)ع( وا٤بنتسبوف إليها بالشكر والعرفاف لكل من  وأخيراً 
ذا العمل، وُب مقّدمتهم عادل العصر، شيخ اإلسالـ وإماـ أىل البيت ساىم ُب إ٪باح ى

الكراـ/ ٦بدالدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي رضواف اهلل تعاذل وسالمو عليهم، سائلْب اهلل 
 عز وجل أف ٯبعلو من األعماؿ ا٣بالصة ا٤بقبولة لديو، وأف يثّبتنا على هنج ٧بمد وآلو ٧بمد.

 وآخراً وصلى اهلل على سيدنا ٧بمد وعلى أىل بيتو الطيبْب الطاىرين.وا٢بمد هلل أوالً  

 إبراىيم بن مجدالدين بن محمد المؤيدي                                

 مكتبة أىل البيت)ع( للدراسات اإلسَلمية                                    

 اليمن                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بسم اهلل الرٞبن الرحيم

 وبو نستعين

 ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، ا٢بمد هلل وسالـ على عباده الذين اصطفى.

اللهم صّل على ٧بمد وعلى آؿ ٧بمد، وبارؾ على ٧بمد وعلى آؿ ٧بمد، كما صليت 
 وبعد6                ٦بيد.وباركت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك ٞبيد 

فإف شرؼ كل كتاب يكوف بشرؼ موضوعو وما يتكّلم عنو، و٤با كاف التكلم واالستدالؿ 
على العدؿ والتوحيد، وتفضيل أىل البيت الطاىرين عليهم السالـ والدفاع عنهم، والقوؿ 

ؾ طريقهم، ٕبقّيتهم، وأهنم تراٝبة الكتاب، الوارثوف فهمو، وأف النجاة ُب اتباعهم، وسلو 
ا٤بوضوعات، وخصوصاً مع  ([2])وأف ا٣بْيبة وا٣بسراف ُب ٨بالفتهم فضالً عن ظُلمهم، أشرؼ

الزيغ ما نراه من عدوؿ أكثر الناس عن ا٢بق، و٦بانبتهم ألىل الصدؽ، واتباعهم ألىل 
اللذين ينسبوف إذل اهلل ما تقشّعر منو األبداف، وينزه عنو الواحد الدياف، من التجسيم 

وا٢بلوؿ ُب األمكنة، وإثبات األيدي واألرجل، وسائر األعضاء هلل عز وجل، تعاذل اهلل عن 
، ذلك علواً كبّباً، ٗبا يلـز عنو وصف اهلل عز وجل بغّب صفات اإل٥بية والكماؿ الٍب تليق بو
ووصفو بصفات النقص وا٢بدوث واالحتياج، وغّبىا من صفات األجساـ الٍب تقتضي 
تشبيو اهلل ٖبلقو، وينسبوف إذل اهلل ٝبيع أفعاؿ العباد من خّب وشّر، ٗبا ُب ذلك أقبح 

القبيح، من الشرؾ باهلل، وقَػْتل النفس بغّب حق، وشرب ا٣بمور، وإتياف الذكور، وغّبىا من 
ؤوف منها أنفسهم، ويضيفوهنا إذل اهلل تعاذل عن ذلك علواً كبّباً، مكابرين ُب القبائح الٍب يربّ 

 ذلك لعقو٥بم، وفطرة اهلل الٍب فطر الناس عليها.

ومع مانرى من ا٫براؼ أكثر ىذه األمة عن أىل بيت نبيها عليو وعليهم السالـ، وظلمهم 
 صلى اهلل عليو وآلو ٥بم بشٌب الوسائل؛ من أخذ حّقهم، وصّد الناس عن وصي رسوؿ اهلل

وسلم، وسفك دمائهم عليهم السالـ، ودماء شيعتهم رضي اهلل عنهم، امتثاالً ألوامر 
ا٤بتسلطْب من األمويْب والعباسيْب من أمثاؿ يزيد وىشاـ بن عبدا٤بلك وا٤بنصور الدوانيقي 
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روج من وغّبىم من حّكاـ الدولتْب، ومطاردهتم ُب ٝبيع بالد اإلسالـ حٌب اضطروا إذل ا٣ب
بالد اإلسالـ إذل بالد الشرؾ ىرباً من الظا٤بْب، وَمْن ٛبكنوا من أخذىم أخذوىم وخّلدوىم 
ُب السجوف، أو قتلوىم فيها بأبشع وسائل الَقْتل، ومن ٧باولة صْرؼ الناس عن اتّباعهم، 
والتنقيص من مكانتهم ُب أمة جّدىم؛ حٌب ُنصبت احملاريب ُب البيت ا٢براـ للمذاىب 

 بعة.األر 

وما ذلك إال ٧باولة حملو ذكر أىل البيت عليهم السالـ، وليت شعري ىل ىذا جزاء 
ـْ أنو نقيض ا٤بطلوب،   ا٤بصطفى صلى اهلل عليو وآلو وسلم على تبليغ الرسالة ؟! أ

ذا الكتاب الذي بْب يديك حرّي باإلقباؿ عليو ٤با احتوى عليو من اإلستدالؿ ى ([3])كاف
على العدؿ والتوحيد، وتنزيو ا٤بلك ا٢بميد، ومن اإلستدالؿ على وجوب تقدًن أىل البيت 
عليهم السالـ، وقد َخَتمو مؤلفو رضي اهلل عنو ببياف خطايا األنبياء صلوات اهلل عليهم، 

النسياف، وتنزيههم ٩با نسَبو إليهم العامة من تعّمد ا٤بعصية، استدّؿ وأهّنا على جهة ا٣بطأ و 
على ذلك كّلو بأسلوٍب سهل اقتفى فيو ػ رضي اهلل عنو ػ أسلوب اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق 
عليو السالـ، ُب إشباع ا٤بوضوع، ووضوح االستدالؿ، وقوة ا٢بجة؛ وال غرو فقد هنل من 

من طربستاف إذل أف توُب ا٥بادي عليو السالـ، ٍب  معينو الصاُب؛ وصحبو منذ أف قدـ
 صحب ابنيو ا٤برتضى والناصر إذل أف توفيا عليهما السالـ.

 نبذة من حياة ا٤بؤلف

قاؿ ُب ترٝبتو ُب مطلع البدور: "عالمة الشيعة، الفقيو الرباين الراجح؛ أبو ا٢بسْب أٞبد بن 
أقـو سنن، شيخ اإلسالـ رضي اهلل حافظ السنن، ا٤باضي على  -رٞبو اهلل-موسى الطربي 

عنو، كاف لو من العناية بإحياء ا٤بلة بعد موت ابِب ا٥بادي إذل ا٢بق عليهما السالـ أضعاؼ 
ما كاف ُب حياهتم، وكاف أٞبد بن موسى من الطربيْب القادمْب إذل اليمن فُقِتل ُب سبيل 

ط فْرض ا١بهاد لفقد اهلل منهم من قُِتل، ورجع منهم إذل طربستاف من َرَجع بعد سقو 
 سادات األمة ُب ذلك العصر من األئمة عليهم السالـ".
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وذكر لو ترٝبًة طويلة ذكر فيها ٙبّليو با٣بصاؿ ا٢بميدة من قّوة االصطبار وا٢بلم والسخاء 
وغّبىا من مكاـر األخالؽ، وذكر فيها توافره على القياـ بواجب األمر با٤بعروؼ، والنهي 

الية على ا٤بناظرة، وسيظهر لك ىذا من تصّفحك ٥بذا الكتاب، عن ا٤بنكر؛ مع قدرة ع
 فقد أَْورد فيو عدداً من ا٤بناظرات الٍب جرت بينو وبْب بعض العامة.

وقد ذكر أيضاً ُب مطلع البدور أنو ٤با أراد الرحيل من اليمن إذل طربستاف بعد موت ابِب 
و السالـ قد وقف عليو وقاؿ: "يا ا٥بادي عليهما السالـ رأى ُب نومو ا٥بادي إذل ا٢بق علي

أبا ا٢بسْب، َٚبْرج وتَبؾ التعليم ألصوؿ دين اهلل ُب اليمن ؟ اتق اهلل ودْع عنك ىذا"، فرجع 
عن رأيو ذلك، وثُب عناف العْزـ، ولبث ُب صنعاء اليمن، وجاور ابن الضحاؾ، ومّكنو ابن 

مذىب أىل البيت عليهم الضحاؾ من األمر با٤بعروؼ، والنهي عن ا٤بنكر، والدعاء إذل 
 السالـ.

ُب ترٝبتو: "أٞبد بن موسى الطربي أبو ا٢بسْب، يروي عن ٧بمد  وقاؿ ُب طبقات الزيدية
بن ٰبٓب عن أبيو ا٥بادي أصوؿ الدين، وعنو علي بن أيب الفوارس اللغوي وإبراىيم اليفرسي، 

يخ اإلسالـ، قاؿ مسلم اللحجي: وىو ٩بن بقي بعد موت ا٥بادي وولديو ٧بمد وأٞبد، ش
وعماد العدؿ والتوحيد، فإنو كاف بعدٮبا معّلم ا٣بّب ا٤بشهور، وأقاـ بصنعاء يدّرس"، 

 انتهى.

ىذا ودل أقف لو على تاريخ والدة وال وفاة ٧بققتْب فيما لدي من مراجع، وقد ذكر لو 
 بعض ا٤بتأخرين تاريخ والدة تقريبياً ووفاة كذلك فقط.

 ػػػػػػػػػػػ

 النسخةعملي ُب ىذه 

 أوَل6ً



قابلتها على نسختْب: إحداٮبا نسخة خطية مكتوبة ٖبط واضح قاؿ ُب آخرىا: ًّب ٕبمد  
اهلل احملمود بكل لساف، والصالة والسالـ على سيد ولد عدناف، وعلى آلو من ىم ألىل 

 األرض أماف.

هر ٝبادى كاف الفراغ من رقم ىذا السفر ا١بليل، ليلة ا٣بميس، ا٤ببارؾ األنيس، من أياـ ش
ىػ(بعناية الوالد العالمة 1354اآلخرة، من شهور سنة ألف وثالمائة وأربع وٟبسْب )

ا٢بالحل، قالدة جيد الدىر العاطل، وزينة األواخر واألوائل، شحاؾ الناصبْب، ورأس 
الشيعة احملّقْب، ودّرة تاجهم الثمْب، الشيعي حقاً، والزيدي صدقاً، من ىو ٧بب آلؿ ٧بمد 

قاضي صاحل بن عبداهلل ا٢بمارل، جعلو اهلل غرة ُب الزمن، وناشراً للعلـو ا٢باوية ومواٍؿ، ال
 لكل فّن، وأطاؿ بعمره.

وال زالت األياـ عليو بطوؿ عمره متوالية، وأنُعُم اهلل عليو مَباكمة، ُب صحة وسالمة 
ُب  وعافية، وبّلغو ما قصد، وحشره ُب زمرة علي و٧بمد، ٖبط أحقر الورى، وأذّؿ من مشى

الثرى، الراجي عفو ا٤بلك ا٤بتعارل، علي بن صاحل بن عبداهلل ا٢بمارل، غفر اهلل لو ولوالديو 
آمْب، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم، وصلى اهلل وسلم على ٧بمد وآلو الطاىرين، 

 انتهى.

ري رٞبو اهلل وقد رمزت ٥با بػػ)أ( وىي من مكتبة السيد العالمة/ ٰبٓب بن ٧بمد راويو الذما 
 تعاذل.

* والنسخة الثانية نسخة مصّورة على نسخة مكتوبة ٖبط ٝبيل وواضح قاؿ ُب آخرىا ًّب 
الكتاب وا٢بمد هلل رّب األرباب مسبب األسباب؛ ضحى يـو ا١بمعة ا٤بباركة ثالث عشر 

( من ىجرتو صلى اهلل عليو وآلو 1084من شهر ا٢بجة ا٢براـ سنة ألف وأربع وٜبانْب )
وصلى اهلل على سيد األولْب واآلخرين ٧بمد خاًب النبيْب، وعلى وصيو وابن عّمو  وسلم

 أمّب ا٤بؤمنْب، وقائد الغر احملجلْب، علي بن أيب طالب وآلو الطاىرين وسلم.

اللهم إنا نعوذ بك من َقْسوة القلوب، واإلصرار على كبائر الذنوب، ونستغفرؾ من كل 
 واآلخرة خّب ٤بن اتقى وال تظلموف فتياًل، انتهى. ذنب وخطّية، قل متاع الدنيا قليل



 وقد رمزت ٥با بػ)ب(. 

 ػػػػػػػػػػػػػ

  

  

 ومكتوب على غالؼ ا٤بخوطة: ىذا

ا٤بنّب أو األنوار، ُب معرفة اهلل؛ ومعرفة رسلو؛ وصّحة ما جاؤا بو عليهم السالـ على مذىب 
ابن إبراىيم بن إ٠باعيل ا٢بسِب  ا٥بادي إذل ا٢بق أمّب ا٤بؤمنْب ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم

 الّرسي سالـ اهلل عليهم.

 ثانيا6ً

ما اختلفت فيو النسختاف، اعتمدت فيو نسخة )أ(، وأثبتو ُب األصل لكوهنا أقل خطًأ،  
وأسلم عبارًة، إال أهنا دل ٚبُل من َسْقط لكن دل يثننا عن اعتمادىا ؛ ألنو ُب مواضع 

 ترؾ لو بياضاً فارغاً، وقد نّبهُت عليو ُب موضعو.٧بدودة، وقد نّبو عليو الكاتب بأف 

وجعلت ا٤بخالف لنسخة )أ( ُب ا٥بامش، ما عدا قليل من األلفاظ الٍب ال يلتفت إذل 
االختالؼ فيها، فقد استغنيت ٗبا ُب )أ(، وذلك كأف يقوؿ ُب )ب(: )اهلل( وُب )أ( )اهلل 

إحدى النسختْب: )اهلل سبحانو(، تعاذل(، أويسقط من )ب( كلمة التنزيو، أو أف يكوف ُب 
وُب األخرى )اهلل تعاذل(، أو يسقط من )ب( الصالة على النيب وآلو صلى اهلل عليو وآلو 

 وسلم فنثبت ذلك من )أ(، من دوف تنبيو على سقوطها من )ب(.

 ثالثا6ً

ُب األصل، وجعلت   جعلُت بعض ا٤بواضيع القليلة الٍب كانت عبارة )ب( فيها أسلم
  ا٥بامش.لفظ)أ( ُب

 وأما ذلك السقط الذي ُب )أ( فقد أثبت مكانو الذي ُب )ب(.

 رابعا6ً

 ترٝبُت ألكثر األعالـ الواردة أ٠باؤىم ُب ىذا الكتاب.



  

 خامسا6ً

خّرجت أكثر األحاديث الواردة ُب ىذا الكتاب ٕبسب معرفٍب القاصرة مع فقداف 
ا٤بتوّفرة لدى كثّب من احملققْب ُب ىذا ا٣بدمات العصرية ا٢بديثة ا٤بستخدمة ُب ىذا آّاؿ 

 العصر.

وقد أعانِب ُب ٙبقيق ىذا الكتاب ٦بموعة من اإلخواف الزمالء آجرىم اهلل، وكّثر سوادىم،  
 ونفع ّٔم العلم وأىلو.

ودل آُؿ جهداً ُب ٙبقيق ىذا الكتاب وإخراجو ليكوف ُب متناوؿ طلبة العلم، لكن ٕبسب 
 معرفٍب القاصرة.

 ػػػػػػػػػػػػػ

ىذا وأسأؿ اهلل العلي القدير، أف ٯبعل ىذا العمل خالصاً لوجهو الكرًن، وأف ٯبعلو ذخراً 
لنا يـو القيامة، بعظيم جوده، وجسيم إكرامو، وصلى اهلل وسلم على النيب ا٤بختار، وعلى 

 آلو الطيبْب األطهار.

 علي سراج الدين عدَلف                                           

 ىػ8/4/1420األربعاء:                                                 

 مركز أىل البيت)ع( للدراسات اإلسَلمية                                      

 ػػػػػػػػػػػػ اليمن                              



([4])بسم اهلل الرٞبن الرحيم
 

 وبو نستعين رّب يسر وعن ياكريم

ا٢بمد هلل رب العا٤بْب وصلى اهلل وسلم على سيدنا ٧بمد النيب األمْب وعلى آلو وسلم 
 تسليماً.

 ]أقساـ ا٥بدى[

اهلل عنو وأرضاه، وجعل ا١بنة مصّبه ومأواه،  قاؿ أبو ا٢بسْب أٞبد بن موسى الطربي رضي
 جزاء ٗبا قدـ وأبدى، وكافاه فيما علم وىدى:

اعلموا معاشر اإلخواف، وذوي البصائر واإلٲباف أف أوؿ ما تعبد بو العباد، وقصد بسببو 
الرشاد، توحيد اهلل ذي العزة واألياد، باين السماء بغّب عمد وساطح األرض ذات ا٤بهاد، 

د فيما أ٥بم من معرفتو، وقدـ من ىدايتو، وأعلم من إرادتو، با٥بديْب اللذين فلو ا٢بم
العقوؿ، والرسل،  فالهدى اْلوؿركبهما، ابتدأ ّٔما ٝبيع عباده، ليدركوا ّٔما ٝبيع مراده،

فقد ىدى اهلل سبحانو خلقو كلهم بإثبات ا٢بجة، وإكماؿ  ([5])والكتب )الٍب فيها التنزيل(
 النعمة عليهم.

فمن اىتدى با٥بدى األوؿ، زاده ا٥بدى الثاين مكافأة على فعلو، وجزاًء على عملو، كما 
 [17]٧بمد:  }َوالَِّذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى َوَءاتَاُىْم تَػْقَواُىْم{قاؿ سبحانو:

ىدى توفيق وتسديد، وعوف وتأييد، قاؿ اهلل سبحانو ُب الضاؿ :والهدى الثاني
}َفَمْن يُرِِد اللَُّو َأْف يَهِديَُو َيْشَرْح َصْدرَُه ِلْْلِْسََلـِ َوَمْن يُرِْد َأْف ُيِضلَُّو َيْجَعْل وا٤بهتدي:

َذِلَك َيْجَعُل اللَُّو الرّْْجَس َعَلى الَِّذيَن ََل َصْدرَُه َضيػًّْقا َحَرًجا َكأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي السََّماِء كَ 
( ِصَراُط رَبَّْك ُمْسَتِقيًما َقْد َفصَّْلَنا اْْليَاِت ِلَقْوـٍ 111يُػْؤِمُنوَف)
 [.125،126]األنعاـ: َيذَّكَُّروَف{
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اهلل سبحانو ُب ىذه اآلية أنو ىدى ٝبيع خلقو، فمن اىتدى ّٔداه، شرح صدره  ([6])فبْب
لإلسالـ، ونوَّر قلبو با٥بدى، وأعانو وأيده، ووفقو وسددَّه، ومن أدبر عن ىداه، واتبع 

وأعرض عن عبادة خالقو، أضلو وجعل ُب قلبو الرجس وخذلو من التوفيق  ،([7])ىواه
}َكَذِلَك َيْجَعُل اللَُّو الرّْْجَس َعَلى الَِّذيَن ََل والتسديد، والعوف والتأييد؛ لقولو سبحانو:

[ يعِب سبحانو 126]األنعاـ:}َوَىَذا ِصَراُط رَبَّْك ُمْسَتِقيًما{ ([8])[125]األنعاـ:يُػْؤِمُنوَف{
أنو ىداىم إذل ما يرضيو من الصراط ا٤بستقيم، وإذل ما يردىم من الضالؿ، والكفر 

[ )يقوؿ 126]األنعاـ:َفصَّْلَنا اْْليَاِت ِلَقْوـٍ َيذَّكَُّروف{}َقْد  وا١بحداف، ٍب قاؿ سبحانو:
سبحانو وتعاذل قد بينا ٥بم ا٥بدى من الضالؿ بالعقوؿ والكتب، والرسل من ذي ا١بالؿ  

َر  [ وقاؿ:3]اإلنساف: }ِإنَّا َىَديْػَناُه السَِّبيَل{ :([10])( سبحانو([9])كما قاؿ }َوالَِّذي َقدَّ
َنا لَْلُهَدى{[ وقاؿ:3]األعلى:  فَػَهَدى{ ْم ِمْن }َوَلَقْد َجاَءىُ وقاؿ: [12]الليل:  }ِإفَّ َعَليػْ

 [.23]النجم: رَبِّْهُم اْلُهَدى{

}قَاَؿ رَبػَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ  وقاؿ كليم اهلل موسى ]صلى اهلل عليو وسلم[ لفرعوف اللعْب:
}فَأَْلَهَمَها ُفُجورََىا َوتَػْقَواَىا{  [ وقاؿ سبحانو:5]طو:  َشْيٍء َخْلَقُو ثُمَّ َىَدى{

 [.2]عبس: َيسََّرُه{ }ثُمَّ السَِّبيلَ وقاؿ: [8الشمس:]

 ]بياف ا٤بشيئة ُب الضاؿ وا٤بهتدي وأف اإلضالؿ منو تعاذل تسمية[

}يُػثَبُّْت اللَُّو الَِّذيَن َءاَمُنوا بِاْلَقْوِؿ الثَّاِبِت ٍب بْب سبحانو مشيئتو ُب الضاؿ وا٤بهتدي فقاؿ:
نْػَيا َوِفي اْْلِخَرِة َوُيِضلُّ اللَُّو الظَّالِ  ]إبراىيم:  ِميَن َويَػْفَعُل اللَُّو َما َيَشاُء{ِفي اْلَحَياِة الدُّ

27.] 

}ُيِضلُّ اللَُّو َمْن َيَشاُء َويَػْهِدي  وإ٭با اإلضالؿ من اهلل عز وجل تسمية كما قاؿ سبحانو:
}ُيِضلُّ بِِو َكِثيًرا َويَػْهِدي ِبِو َكِثيًرا َوَما ُيِضلُّ ِبِو ِإَلَّ [ وقاؿ:31]ا٤بدثر: َمْن َيَشاُء{

[ وقاؿ 27]البقرة:}ُأولَِئَك ُىُم اْلَخاِسُروَف{ [ إذل قولو:26]البقره:  ({12ِقيَن)اْلَفاسِ 
( الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَف ِفي َءايَاِت اللَِّو 13}َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّو َمْن ُىَو ُمْسِرٌؼ ُمْرتَاٌب) تعاذل:
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ا١باثية: لَُّو اللَُّو َعَلى ِعْلٍم{ ]}َوَأضَ [ ٍب قاؿ تعاذل:35ػ 34]غافر: ِبَغْيِر ُسْلطَاٍف َأتَاُىْم{
}َوَأَضلَُّهُم [ وقاؿ تعاذل:79]طو:  [ }َوَأَضلَّ ِفْرَعْوُف قَػْوَمُو َوَما َىَدى{23

الشعراء: }َوَما َأَضلََّنا ِإَلَّ اْلُمْجرُِموَف{ ][ وقاؿ تعاذل حاكياً:85]طو:  ({41السَّاِمِريُّ)
ا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدتَػَنا وَُكبَػَراَءنَا فََأَضلُّونَا }َوقَاُلوا رَبػَّنَ وقاؿ تعاذل حاكياً:[99

}لََقْد َأَضلَِّني َعِن الذّْْكِر بَػْعَد ِإْذ َجاَءِني [ وقاؿ تعاذل حاكياً:67]األحزاب:  السَِّبيََل{
ْنَساِف َخُذوًَل{  [.29]الفرقاف: وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلْْلِ

}َوَأَضلَّ ِفْرَعْوُف قَػْوَمُو َوَما  كتفسّب قولو:فليس تفسّب قولو: وأضلو اهلل على علم  
وإف اشتبو الضالؿ فهو ٨بتلف عند من تذكر واىتدى، وخاؼ ربو العلي  [79]طو:َىَدى{

والردى؛ ألنو سبحانو أمر ٝبيع خلقو بطاعتو قوؿ أىل الغي  ([11])األعلى، ونفى عنو
وطاعة رسلو عليهم السالـ، وفرعوف وىاماف وقاروف والسامري وآّرموف، أمروا أتباعهم 

 ٗبعصية اهلل، ومعصية رسلو.

اآلية حْب يقوؿ  ([12])[ ُب أوؿ23]ا١باثية:}َوَأَضلَُّو اللَُّو َعَلى ِعْلٍم{ وإ٭با بياف قولو:
}َأفَػَرأَْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُو َىَواُه َوَأَضلَُّو اللَُّو َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسْمِعِو َوقَػْلِبِو سبحانو:

 [.23]ا١باثية: بَػْعِد اللَِّو َأَفََل َتذَكَُّروَف{َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمْن يَػْهِديِو ِمْن 

عن عبادة مواله، أوقع عليو اسم الضالؿ، و٠باه بو  ([13])فلما أف اٚبذ إ٥بو ىواه، وأعرض
العوف  ([14])خذلو من التوفيق، والتسديد، وأغفلو من ذو ا١بالؿ؛ الستحقاقو لذلك، ٍب

}َوََل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَػْلَبُو سبحانو لرسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم:  والتأييد، كما قاؿ
[ كذلك قاؿ كليم اهلل عليو الصالة 28]الكهف: اتػََّبَع َىَواُه وََكاَف َأْمُرُه فُػُرطًًا{َعْن ِذْكرِنَا وَ 
َنُتَك ُتِضلُّ ِبَها َمْن َتَشاُء َوتَػْهِدي َمْن َتَشاُء{ والسالـ لربو: ]األعراؼ:  }ِإْف ِىَي ِإَلَّ ِفتػْ

}قَاَؿ فَِإنَّا َقْد [ قاؿ عليو السالـ: ماىي إالّ فتنتك يقوؿ: ٧بنتك كما قاؿ سبحانو:55
[؛ ألف بقاء السامري كاف ٧بنة 85]طو:({41فَػتَػنَّا قَػْوَمَك ِمْن بَػْعِدَؾ َوَأَضلَُّهُم السَّاِمِريُّ)

٥باروف عليو الصالة والسالـ وقومو، فنسب رب العزة تعاذل ىذه احملنة إذل نفسو، إذ كاف 
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ويقوؿ ٥بم ىذا إ٥بكم وإلو  قادراً على إىالؾ السامري قبل أف ٲبوه عليهم بذلك العجل،
وكذلك قاؿ ٥بم ىاروف عليو  موسى، وأما اإلضالؿ فكاف من السامري ليس من اهلل،

( قَاُلوا َلْن 59}يَاقَػْوـِ ِإنََّما فُِتْنُتْم ِبِو َوِإفَّ رَبَُّكُم الرَّْحَمُن فَاتَِّبُعوِني َوَأِطيُعوا َأْمِري) السالـ
َرَح َعَلْيِو َعاِكِفيَن َحتَّ  َنا ُموَسى)نَػبػْ  ]طو[. ({51ى يَػْرِجَع ِإلَيػْ

}ُتِضلُّ ِبَها َمْن َتَشاُء َوتَػْهِدي َمْن  وإ٭با قاؿ موسى عليو السالـ: 
[، يعِب أنك يارب توقع بعد ىذه الفتنة اسم الضالؿ على من 155]األعراؼ:َتَشاُء{

ى من ثبت أعرض عن عبادتك وأقبل على عبادة العجل وتدعوه بو، وتوقع اسم ا٥بداية عل
ًة على عبادتك، وأعرض عن عبادة العجل، كقولو سبحانو ُب الفريقْب: }َوَجَعْلَنا ِمنْػُهْم َأِئمَّ

}َوَجَعْلَناُىْم أَئِمًَّة َيْدُعوَف ِإَلى  [ اآلية،24]السجدة:  يَػْهُدوَف بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَػُروا{
الٍب يستحقوف، با٥بدى  [ يقوؿ سبحانو: إنو يسميهم بأ٠بائهم41]القصص:  النَّاِر{

 والضالؿ.



  ]معاين ا١بعل من اهلل سبحانو[

 ألف ا١بعل من اهلل على وجهْب:

}َوُىَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنػََّهاَر ِخْلَفًة ِلَمْن َأرَاَد َأْف  كما قاؿ سبحانو: :جعل خلق
 [.62]الفرقاف:  َيذَّكََّر َأْو َأرَاَد ُشُكورًا{

}َوَيْجَعُلوَف لِلَِّو اْلبَػَناِت ُسْبَحانَُو َوَلُهْم  حكم وتسمية كما قاؿ سبحانو: :والجعل الثاني
6}َفَجَعْلُتْم [ وقاؿ62]النحل:  }َوَيْجَعُلوَف لِلَِّو َما َيْكَرُىوَف{ [،57]النحل: َما َيْشتَػُهوَف{

ـْ َعَلى اللَِّو   [.59]يونس:تَػْفتَػُروَف{ِمْنُو َحَراًما َوَحََلًَل ُقْل آللَُّو َأِذَف َلُكْم َأ

 ]بياف أف اهلل عز وجل ال يضل أحداً ٗبعُب ٱبرجو من النور إذل الظلمات[

فاهلل عز وجل ال يضل أحداً وال ٱبرجو من النور إذل الظلمات، بل أخرج ٝبيع خلقو من 
ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى }اللَُّو َوِليُّ الَِّذيَن َءاَمُنوا ُيْخرُِجُهْم  الظلمات إذل النور كما قاؿ سبحانو:

النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُىُم الطَّاُغوُت ُيْخرُِجونَػُهْم ِمَن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت ُأولَِئَك 
 [.257]البقرة:  َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَف{

اعتو، وهناىم عن معصيتو، فاهلل عز وجل خلق خلقو لعبادتو، وابتدأىم بنعمتو، وأمرىم بط
بعد أف ركَّب فيهم العقوؿ، وأرسل إليهم الرسل، وأنزؿ عليهم الكتب، وىداىم النجدين، 

ومكنهم من العملْب، كما قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب صلوات اهلل عليو ُب 
 خطبتو:

اً، فغذانا )خلقنا ربنا عز وجل، ودل نك شيئاً، وأخرجنا من بطوف أمهاتنا ال نعلم شيئ
بلطفو، وأحيانا برزقو، وأطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانا، ووضع عّنا األقالـ، وأزاؿ عنا اآلثاـ، 
ودل يكلفنا معرفة حالؿ من حراـ، حٌب إذا أكمل لنا العقوؿ، وأوضح لنا السبيل، ونصب 

عجائب لنا الَعَلَم والدليل، من ٠باء رفعها، وأرض وضعها، ومشس أطلعها، ورتوؽ فتقها، و 
خلقها؛ فعرفنا ا٣بّب من الشر، والنفع من الضر، وا٢بسن من القبيح، والفاسد من 

الصحيح، والكذب من الصدؽ، والباطل من ا٢بق، وأرسل إلينا الرسل، وأنزؿ علينا 



الكتاب، وبْب لنا ا٢بالؿ من ا٢براـ، وا٢بدود واألحكاـ؛ فلمَّا وصلت دعوتو إلينا، وقامت 
هنانا، وأنذرنا وأعذرنا، ووعدنا وأوعدنا، فجعل ألىل طاعتو الثواب، حجتو علينا، أمرنا و 

وعلى أىل معصيتو العقاب، جزاًء وافق أعما٥بم، ونكاالً ساوى أفعا٥بم، فمن أحسن 
 فلنفسو، ومن أساء فعليها، وماربك بظالـ للعبيد( ًب كالمو عليو السالـ.

خلقو برٞبتو كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو  ([15])أفال ترى أف اهلل عز وجل بدأ
وتصديق ما قاؿ النيب والوصي صلوات اهلل  ،([16])وسلم: ))سبقت رٞبة اهلل غضبو((

}اْلَحْمُد  وعلى آ٥بما وسلم: قوؿ اهلل عز وجل ٰبكي قوؿ أىل ا١بنة حْب قالوا:  عليهما
َحقّْ لِلَِّو الَِّذي َىَدانَا ِلَهَذا َوَما ُكنَّا لِنَػْهَتِدَي َلْوََل َأْف َىَدانَا اللَُّو لََقْد َجاَءْت ُرُسُل رَبػَّْنا بِالْ 

[ فبْب اهلل سبحانو 43]األعراؼ: وُدوا َأْف تِْلُكُم اْلَجنَُّة ُأورِثْػُتُموَىا ِبَما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف{َونُ 
أنو ال يصل أحد إذل معرفتو ومعرفة رسلو، وما جاءت بو من ا٢بالؿ وا٢براـ إالّ بو عز 

 وجل.

 ]تقسيم العبادة إذل معقوؿ ومسموع[

ٍب دل يستوجبوا ثوابو يـو القيامة بعد ا٤بعرفة إالّ بأعما٥بم؛ ألف اهلل سبحانو تعبد ا٣بلق 
ٗبعقوؿ ومسموع، فا٤بعقوؿ ما أدرؾ بالعقل والنظر والتمييز، وا٤بسموع ال يدرؾ بالعقل؛ 
ألف ُب ا٤بسموع ا٢بالؿ وا٢براـ، واألمر والنهي، فاألمر والنهي اليعلمو أحد إالّ ٗبسمع 

، مبْب معلم، من اهلل عز وجل، فا٤بسمع اليكوف إالّ ملكاً مقرباً أونبياً منتخباً أو مَبجم
إماماً مهتدياً؛ ألف اهلل عز وجل قذؼ ُب قلب ا٤بلك األعلى ٝبيع ما تعبد بو خلقو من 

ا٢بالؿ وا٢براـ، فقرره ُب قلبو، فهذا ا٤بلك األعلى أعطى ىذا الوحي رسل اهلل ا٤بالئكة مثل: 
يكائيل وملك ا٤بوت صلوات اهلل عليهم، وىبطت بو رسل ا٤بالئكة إذل رسل جربيل وم

اإلنس وألقت الرسل إذل أ٩بهم من اإلنس وا١بن، ألف ا١بن ليس فيهم رسل منهم فرسو٥بم 
ورسوؿ ولد آدـ من اآلدميْب؛ فمن ا١بن من آمن باهلل وبرسلو، ومنهم من كفر كولد آدـ،  

http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/almoneer/1.htm#_ftn15
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/almoneer/1.htm#_ftn16


ُموَف َوِمنَّا اْلَقاِسُطوَف َفَمْن َأْسَلَم فَُأولَِئَك َتَحرَّْوا }ِمنَّا اْلُمْسلِ  كما قالت ا١بن:
 [، ألف ا١بن يستمعوف كتب اهلل كما تسمع اإلنس.14]ا١بن: َرَشًدا{

ٍبّ عّلم بعضهم بعضا ما ٠بعوا من رسل اإلنس، كما قاؿ اهلل تعاذل لرسولو صلى اهلل عليو 
ا ِمَن اْلِجنّْ َيْسَتِمُعوَف اْلُقْرَءاَف فَػَلمَّا َحَضُروُه َقاُلوا }َوِإْذ َصَرفْػَنا ِإلَْيَك نَػَفرً وآلو وسلم:

ْن َأْنِصُتوا فَػَلمَّا ُقِضَي َولَّْوا ِإَلى قَػْوِمِهْم ُمْنِذرِيَن * قَاُلوا يَاقَػْوَمَنا ِإنَّا َسِمْعَنا ِكَتابًا أُْنِزَؿ مِ 
قًا ِلَما بَػْيَن يََدْيِو يَػْهِدي إِ  َلى اْلَحقّْ َوِإَلى َطرِيٍق ُمْسَتِقيٍم * يَاقَػْوَمَنا َأِجيُبوا بَػْعِد ُموَسى ُمَصدّْ

َداِعَي اللَِّو َوَءاِمُنوا بِِو يَػْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َوُيِجرُْكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم * َوَمْن ََل ُيِجْب 
ونِِو َأولَِياُء ُأولَِئَك ِفي َضَلٍؿ َداِعَي اللَِّو فَػَلْيَس ِبُمْعِجٍز ِفي اْْلَْرِض َولَْيَس َلُو ِمْن دُ 

 [.32ػ  29]األحقاؼ: ُمِبيٍن{

}ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّو اْسَتَمَع نَػَفٌر ِمَن اْلِجنّْ فَػَقاُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا  ٍب قاؿ سبحانو لرسولو أيضاً: 
َؾ ِبَربػَّْنا َأَحًدا * َوَأنَُّو تَػَعاَلى َجدُّ رَبػَّْنا قُػْرَءانًا َعَجًبا * يَػْهِدي ِإَلى الرُّْشِد َفآَمنَّا ِبِو َوَلْن ُنْشرِ 

 َما اتََّخَذ َصاِحَبًة َوََل َوَلًدا * َوَأنَُّو َكاَف يَػُقوُؿ َسِفيُهَنا َعَلى اللَِّو َشَططًا * َوَأنَّا ظَنَػنَّا َأْف َلنْ 
ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى اللَِّو َكِذبًا * ْنِس يَػُعوُذوَف ِبرَِجاٍؿ ِمَن َوَأنَُّو َكاَف رِ   تَػُقوَؿ اإْلِ َجاٌؿ ِمَن اإْلِ

َعَث اللَُّو َأَحًدا * َوَأنَّا َلَمْسَنا  اْلِجنّْ فَػَزاُدوُىْم رََىًقا * َوَأنػَُّهْم ظَنُّوا َكَما ظَنَػْنُتْم َأْف َلْن يَػبػْ
َها َمَقاِعَد لِلسَّْمِع َفَمْن السََّماَء فَػَوَجْدنَاَىا ُمِلَئْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا * َوَأنَّا ُكنَّا نَػقْ  ُعُد ِمنػْ

ـْ َأرَاَد  َيْسَتِمِع اْْلَف َيِجْد َلُو ِشَهابًا َرَصًدا * َوأَنَّا ََل َنْدِري َأَشرّّ ُأرِيَد ِبَمْن ِفي اْْلَْرِض َأ
ِقَدًدا * َوَأنَّا ظَنَػنَّا َأْف  ِبِهْم رَبػُُّهْم َرَشًدا * َوَأنَّا ِمنَّا الصَّاِلُحوَف َوِمنَّا ُدوَف َذِلَك ُكنَّا َطَراِئقَ 

ْن َلْن نُعِجَز اللََّو ِفي اْْلَْرِض َوَلْن نُػْعِجَزُه َىَربًا * َوَأنَّا َلمَّا َسِمْعَنا اْلُهَدى َءاَمنَّا ِبِو َفَمْن يُػْؤمِ 
اِسُطوَف َفَمْن َأْسَلَم ِبَربِّْو َفََل َيَخاُؼ َبْخًسا َوََل رََىًقا * َوَأنَّا ِمنَّا اْلُمْسِلُموَف َوِمنَّا اْلقَ 

فَُأولَِئَك َتَحرَّْوا َرَشًدا * َوَأمَّا اْلَقاِسُطوَف َفَكانُوا ِلَجَهنََّم َحطًَبا * َوَأْف َلِو اْستَػَقاُموا َعَلى 
َناُىْم َماًء َغَدقًا{  [.16ػ1]ا١بن:الطَّرِيَقِة َْلَْسَقيػْ



}َوَأنَّا ظَنَػنَّا َأْف َلْن   اإلنس، لقو٥بم:ففي ا١بن من ا٤بوحد وا٤بشبو، وا٤بعدؿ وآّرب، مثل ما ُب
ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى اللَِّو َكِذبًا{ [، قولو: وأنا ظننا يقولوف: أيقنا أف لن 5]ا١بن:  تَػُقوَؿ اإْلِ

تقوؿ اإلنس وا١بن على اهلل كذباً، ألف لن ىاىنا صلة وقو٥بم: إنا ٠بعنا كتاباً أنزؿ من بعد 
يدؿ على أهنم آمنوا ٗبوسى كما آمنوا ٗبحمد؛ وإٲباهنم ّٔما   موسى مصدقاً ٤با بْب يديو

 كأٲباهنم بآدـ وٝبيع األنبياء عليهم السالـ.

والدين الذي تعبد اهلل بو خلقو ىو الذي جاء بو آدـ عليو السالـ؛ ألف الدين عند اهلل 
يِن َما  اإلسالـ ٍب جاءت بو الرسل؛ كما قاؿ سبحانو: َوصَّى ِبِو نُوًحا }َشَرَع َلُكْم ِمَن الدّْ

يَن َوََل تَػتَػَفرَّقُ  َنا ِبِو ِإبْػَراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْف َأِقيُموا الدّْ َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيػْ وا َوالَِّذي َأْوَحيػْ
 [.13]الشورى: ِفيِو َكبُػَر َعَلى اْلُمْشرِِكيَن َما َتْدُعوُىْم ِإلَْيِو{

ن بآدـ ؤبميع األنبياء، ومن كفر ٗبحمد فقد  فمن آمن ٗبحمد من ا١بن واإلنس فقد آم 
كفر بآدـ وٝبيع األنبياء كما حكى اهلل سبحانو من تكرب إبليس وابن آدـ الذي قتل أخاه 

ـَ َفَسَجُدوا ِإَلَّ ظلماً وعدواناً، وذلك قوؿ اهلل سبحانو: }قُػْلَنا لِْلَمََلِئَكِة اْسُجُدوا ِْلَد
 [.13َف ِمَن اْلَكاِفرِيَن{ ]البقرة6 ِإبِْليَس َأَبى َواْسَتْكبَػَر وََكا

 ]نفي وجود اإلناث ُب ا١بن[

[ يقوؿ 50]الكهف:  }ِإَلَّ ِإبِْليَس َكاَف ِمَن اْلِجنّْ فَػَفَسَق َعْن َأْمِر رَبِّْو{ ٍب قاؿ سبحانو:
سبحانو: خرج عن طاعة ربو ليس يعِب الفسق الذي ىو عند الناس الزنا؛ ألف الزنا ُب ولد 

َوَأنَُّو  على ما ذكرىم اهلل ُب كتابو حْب يقوؿ سبحانو:} ([17])ُب ا١بن إناثآدـ، إذ ليس 
ْنِس يَػُعوُذوَف ِبرَِجاٍؿ ِمَن اْلِجنّْ فَػَزاُدوُىْم رََىًقا{ ] ٍب قاؿ  [6ا١بن: َكاَف رَِجاٌؿ ِمَن اإْلِ

 [.39النمل: }قَاَؿ ِعْفريٌت ِمَن اْلِجنّْ َأنَا َءاتِيَك ِبِو{ ]سبحانو:

دل يذكر سبحانو من أعدائو األولْب أهنم نسبوا ا١بن إذل األناث، كما نسبوا ا٤بالئكة حْب 
[، 19]الزخرؼ:  }َوَجَعُلوا اْلَمََلِئَكَة الَِّذيَن ُىْم ِعَباُد الرَّْحَمِن ِإنَاثًًا{يقوؿ سبحانو:

[ 19]الزخرؼ: آية  }َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدتُػُهْم َوُيْسأَُلوَف{فأكذّٔم اهلل بقولو:
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}َيْستَػْنِكَف اْلَمِسيُح َأْف َيُكوَف َعْبًدا لِلَِّو َوََل اْلَمََلِئَكُة وقاؿ سبحانو:
 ال ا٤بالئكة ا٤بقربات.[، ولو كانوا إناثاً لقاؿ: و 172]النساء: اْلُمَقرَّبُوَف{

وقد ذكر اهلل عز وجل ولد آدـ أهنم ذكور وإناث وغّبىم ٩بن خلق من ا٢بيواف، وا١بماد  
: ْرنَاُه َمَناِزَؿ{فقاؿ، ُب النجـو َوتَػَرى الشَّْمَس [ ذكره، ٍب قاؿ: }39]يس:  }َواْلَقَمَر َقدَّ

({ 1}ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت) ؿ:[، ٍب قا17]الكهف: ِإَذا طََلَعْت تَػَزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم{
}ُقْل َلْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا  [، وقاؿ:3ػ  1]اإلنشقاؽ:  ({1}َوِإَذا اْْلَْرُض ُمدَّْت)

}فَػَلمَّا َتَجلَّى رَبُُّو لِْلَجَبِل َجَعَلُو  [، وقاؿ:109]الكهف:  ِلَكِلَماِت رَبّْي{
نَا اْلَحِديَد ِفيِو بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع 6 }َوَأنْػَزلْ [ وقاؿ143]األعراؼ:  دَكًِّا{

}الَِّذي َأنْػَزَؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو َءايَاٌت  [، وقاؿ:25]ا٢بديد:  لِلنَّاِس{
فذكر عز وجل أهنم ذكور ال إناث فيهم؛    (18][)  [،7]آؿ عمراف:  ُمْحَكَماٌت{

ا تُػْنِبُت اْْلَْرُض َوِمْن َأنْػُفِسِهْم َوِممَّا ََل  وقاؿ: }ُسْبَحاَف الَِّذي َخَلَق اْْلَْزَواَج ُكلََّها ِممَّ
[ فقاؿ: ٩با تنبت األرض؛ فا٤بالئكة عليهم السالـ ٠باويوف، وا١بن 36]يس:  يَػْعَلُموَف{
 .([19])واآلدميوف أرضيوف، فليس خلقهم تشبيوىوائيوف، 

 ]تفسّب السجود آلدـ[

فلما أف خلق اهلل عز وجل آدـ، وأباف فيو عجائب تدبّبه، قاؿ للمالئكة وا١بن: اسجدوا 
واعبدوه حق عبادتو، وال تعصوه فيما يأمركم بو من طاعتو وطاعة رسلو، ٣بالق ىذا وأطيعوه 

فأطاعت ا٤بالئكة رّٔا فيما أمرىم بو من السجود، وعصى إبليس ومن اتبعو من مردة ا١بن 
أمر خالقهم، وأطاع مؤمنوا ا١بن رّٔم كما أطاعت ا٤بالئكة؛ فقاؿ ا١باىل: إف اهلل أمر 

د، وقالوا: إف اهلل عز وجل عن قو٥بم يأمر ٗبا ال يريد إبليس بالسجود ودل يرد منو السجو 
ا يريد؛ وزعموا أف اهلل سبحانو أمر إبراىيم عليو السالـ بذبح ابنو ودل يرد ذٕبو،  وينهى عمَّ

ودل ٲبيزوا ُب قوؿ اهلل إلبراىيم عند ما وضع السكْب على حلقو وعـز على ذٕبو أنو 
ْقَت الرُّْؤيَا{ قاؿ: [ أي: دل آمرؾ بأكثر من ذلك ودل أرد منك 105ات: ]الصاف }َقْد َصدَّ
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}يَابُػَنيَّ ِإنّْي َأَرى ِفي اْلَمَناـِ َأنّْي  ؛ ألف قوؿ إبراىيم البنو:([20]))إنفاذاً 
 فقولو: أرى فعل مستقبل دل يقل لو إين ذٕبتك.[ 102]الصافات:  َأْذَبُحَك{

ٍب زعموا أف إبليس ٤با كره السجود، وأىب واستكرب وكفر ووافقت إرادتو إرادة اهلل، 
 السجود كذباً على اهلل ورداً لكتاب اهلل عز وجل.وأخزاه، زعموا أنو دل يرد منو   ([21])لعنو

وٞبد سبحانو مالئكتو إذ وافقت إرادهتم إرادتو، وائتمروا بأمره، ولُعن إبليس عند ما 
{ }َما َمنَػَعَك َأَلَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتكَ  خالفت إرادتو، إرادتو ودل يأٛبر بأمره فقاؿ:

خالقو وائتمر بأمره، ٢بمده كما ٞبد ا٤بالئكة، [، فلو وافقت إرادتو إرادة 12]األعراؼ:
 وأثُب عليهم.

 ]إبليس دل يدّع أف اهلل أراد منو العصياف[

وإبليس أيضاً دل يقل لربو: إنك دل ترد مِب السجود وال أنك حلت بيِب وبْب السجود، بل 
اهلل  قاؿ: أنا خّب منو خلقتِب من نار وخلقتو من طْب، ٍب يقوؿ يـو القيامة ألتباعو: إف

وعدكم وعد ا٢بق ووعدتكم أنا بالباطل فقبلتم باطلي وكرىتم أمر خالقكم؛ كما كرىت أنا 
قبلكم أمره، فبكراىيتنا ألمره استوجبنا منو العذاب، فال تلوموين ولوموا أنفسكم ما أنا 

ٗبصرخكم وما أنتم ٗبصرخي إين كفرت ٗبا أشركتموف من قبل؛ دل يقل إف اهلل أشركِب ُب 
 كما زعمت القدرية حْب خلقو.عبادتكم  

؛ ألهنم زعموا أف ([22])قالوا: إف اهلل خلق إبليس ليعبد من دونو، وأشركو ُب عبادة خلقو
}َوَما سبحانو: ([23])خالفاً لقوؿ اهللعبادة من عبد إبليس بإرادتو ومشيئتو وقضائو وتقديره، 

ْنَس ِإَلَّ لِيَػْعُبُدوِف{ }يَاَأيػَُّها النَّاُس اْعُبُدوا [ ويقوؿ:56]الذاريات:  َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ
}َواْمَتاُزوا اْليَػْوـَ َأيػَُّها اْلُمْجرُِموَف * [ ويقوؿ سبحانو ٥بم يـو القيامة:21]البقرة:  رَبَُّكُم{

ـَ َأْف ََل تَػْعُبُدوا الشَّْيطَاَف ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ ُمِبيٌن{ [ 60ػ59]يس: َأَلْم َأْعَهْد ِإلَْيُكْم يَابَِني َءاَد
فذكر سبحانو معصية إبليس، ودل يذكر معصية من عصاه من ا١بن، كما ذكر عز وجل 
معصية آدـ ودل يذكر معصية حوَّى، وكانت معصيتهما واحدة ُب أكل الشجرة؛ لقولو 
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[ يعِب سبحانو سوء 22]األعراؼ: }فَػَلمَّا َذاقَا الشََّجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوآتُػُهَما{سبحانو:
ما، ٍب تابا فتاب اهلل عليهما، فذكر اهلل سبحانو توبة آدـ ودل يذكر توبة حوَّى وكانت فعله

ـُ ِمْن رَبِّْو َكِلَماٍت فَػَتاَب َعَلْيِو ِإنَُّو توبتهما واحدة، وذلك قوؿ اهلل عز وجل: }فَػتَػَلقَّى َءاَد
 [.37]البقرة:  ُىَو التػَّوَّاُب الرَِّحيُم{

 تتب كنا من اآلٜبْب، وخالفنا كتاب ربنا إذ يقوؿ إف أمنَّا حوَّى دل فإف قلنا6
الطيبات للطيبْب وأمَّا قوؿ ا١بهاؿ إف اهلل فرؽ بْب آدـ وحوَّى، عليهم الصالة  سبحانو:

}َوَطِفَقا َيْخِصَفاِف َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِؽ اْلَجنَِّة والسالـ فهذا قوؿ فاسد؛ لقوؿ اهلل سبحانو:
َلْم َأنْػَهُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوَأُقْل َلُكَما ِإفَّ الشَّْيطَاَف َلُكَما َعُدوّّ َونَاَداُىَما رَبػُُّهَما أَ 

ُمِبيٌن * قَاََل رَبػََّنا ظََلْمَنا أَنْػُفَسَنا َوِإْف َلْم تَػْغِفْر لََنا َوتَػْرَحْمَنا لََنُكوَننَّ ِمَن 
وكاف خروجهما منها ٦بتمعْب،  [ كانا ُب ا١بنة ٦بتمعْب،23ػ22]األعراؼ: اْلَخاِسرِيَن{

وكذلك كانت معصيتهما واحدة، وتوبتهما واحدة، ألف اهلل عز وجل دل يذكر افَباقهما ُب 
َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِؽ }َوطَِفَقا َيْخِصَفاِف ذلك وقولو:  ([24])شيء من
فإ٭با كاف من جهة ما أصأّما من حر الشمس بعد أف خرجا من  [22]األعراؼ:اْلَجنَِّة{

 الظل البارد، وليس كما قاؿ ا١باىل: إنو أعراٮبا عن لباسهما.

}َفَطوََّعْت َلُو  وكذلك عصى ابن آدـ ربو، وخالف أمر اهلل؛ إذ قتل أخاه كما قاؿ سبحانو:
[ فهذاف أوؿ من 30]ا٤بائدة:  قَػْتَل َأِخيِو فَػَقتَػَلُو فََأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسرِيَن{نَػْفُسُو 
خالقهما، إبليس من ا١بن وابن آدـ من اإلنس، فكل من عصى اهلل من ا١بن  ([25])عصيا

}يَاَمْعَشَر واإلنس فهو تابع ٥بذين إذل آخر الدنيا وفيهما وُب من تبعهما يقوؿ اهلل عز وجل:
ْنِس َأَلْم يَْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَػُقصُّوَف َعَلْيُكْم َءايَاِتي َويُػْنِذرُوَنُكْم لَِقاَء يَػْوِمُكْم  اْلِجنّْ َواإْلِ

نْػَيا َوَشِهُدوا َعَلى َأنْػُفِسِهْم َأنػَُّهْم َكانُوا  َىَذا قَاُلوا َشِهْدنَا َعَلى َأنْػُفِسَنا وَ  َغرَّتْػُهُم اْلَحَياُة الدُّ
[ ٍب ذكرٮبا سبحانو لرسولو ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم فيما 130]األنعاـ:  َكاِفرِيَن{

ْنَساَف ِمْن َصْلَصاٍؿ  أنزؿ عليو من كتابو ُب سورة الرٞبن، حْب يقوؿ سبحانو 6}َخَلَق اإْلِ
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بَاِف{كَ  ػ  14]الرٞبن: اْلَفخَّاِر * َوَخَلَق اْلَجافَّ ِمْن َمارٍِج ِمْن نَاٍر * فَِبَأيّْ َءاََلِء رَبُّْكَما ُتَكذّْ
 [، فذكرٮبا عز وجل بآالئو ونعمائو إذل آخرىا.16

 ]الرسل إذل الثقلْب من اإلنس[

ىم رسل اهلل وال وبْب سبحانو أف رسلو من اإلنس إذل اإلنس وا١بن؛ إالّ أف ا١بن ال يرا
يسمعوف كالمهم، وا١بن تسمع كالـ رسل اهلل وأمرىم وهنيهم، فيأمر مؤمنوا ا١بن مردهتم 
بأمر اهلل وأمر رسلو إلثبات ا٢بجة عليهم كما قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي اهلل وآمنوا بو؛  
طاعة  كما أمر معاذ بن جبل رسوؿ رسوؿ اهلل أىل اليمن ٗبا كاف يسمع من رسوؿ اهلل من

من اإلنس؛ فمنهم من قبل قوؿ معاذ، ومنهم من صدَّ عنو، وكذلك  ([26])اهلل وطاعة رسلو
أرسل رسوؿ اهلل رسلو من اإلنس إذل أىل اليمن وغّبىم من الناس كما أرسل رسلو إذل 

ا١بن؛ فأرسل جعفر بن أيب طالب إذل بلد ا٢ببش ٗبن كاف معو من قبائل الناس كلهم من 
العرب والعجم مثل سلماف الفارسي، وبالؿ ا٢ببشي، وصهيب الرومي وغّبىم من 

 ا٤بسلمْب عليو وعليهم السالـ.

ٍب أعطى كل واحد من رسل اهلل ىذا الوحي الذي جاء بو جربيل عليو السالـ إذل ٝبيع 
و، وعلمهم وعرفهم فمنهم من أخذ منو ىذا الوحي كلو ووعاه وفهمو، مثل علي بن خلق

 أيب طالب صلوات اهلل عليو.

 ]ا٢بجج على ا٣بلق[

أقاـ جربيل و٧بمد وعلي ثالثاً وعشرين سنة حٌب أبلغوا رسالة رّٔم إذل ا٤بشرؽ وا٤بغرب، من 
شخص ٧بمد، ويسمع  ا١بن واإلنس؛ و٧بمد ينظر جربيل ويسمع كالمو، وعلي ينظر 

كالمو، فكلما لقن جربيل ٧بمداً من كتاب اهلل وسنتو شيئاً، أملى ٧بمٌد علياً كل ذلك 
فكتبو علي ٖبطو، ٍب علمهما الناس بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ولذلك قاؿ 

فهؤالء الثالثة   ،([27])النيب: ))أنا مدينة العلم وعلي بأّا فمن أراد ا٤بدينة فليأهتا من بأّا((
 حجج اهلل على خلقو ُب تبليغ رساالتو إذل خلقو فافهمو.
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فألَّف اهلل عز وجل بْب ىؤالء الثالثة، إذ إرادهتم ُب إنفاذ أمر اهلل واحدة ولذلك استوجبوا  
[، 16]النمل:  }َوَوِرَث ُسَلْيَماُف َداُوَد{ اهلل التوفيق والتسديد، كما قاؿ سبحانو:من 

وكذلك ورث علي ٧بمداً عندما أقامو اهلل ُب أمة ٧بمد بعده مقامو كما أقاـ سليماف مقاـ 
أبيو ُب أمتو بعده، إذ حكمهما واحٌد ُب أحكاـ خالقهما، ليس كما قالت ا٢بشوية: إهنما 

حكم ا٢برث، فاهلل عز وجل دل يذكر اختالفهما، بل قاؿ إهنما حكما ٕبكمو اختلفا ُب 
}َوَداُوَد َوُسَلْيَماَف ِإْذ َيْحُكَماِف ِفي اْلَحْرِث ِإْذ نَػَفَشْت ِفيِو حْب يقوؿ سبحانو ُب كتابو:

ْمَناَىا ُسَلْيَماَف وَُكَلِّ  َنا ُحْكًما  َغَنُم اْلَقْوـِ وَُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِىِديَن * فَػَفهَّ َءاتَػيػْ
 [.79ػ  78]األنبياء: َوِعْلًما{

ودل يذكر من ىؤالء ا٢بشوية أحد ىذا اإلختالؼ من الرسوؿ أيضاً إالّ من تلقاء أنفسهم 
بغّب حجة من كتاب اهلل، وال أثر من رسوؿ اهلل؛ بل كتاب اهلل ينطق ٖبالؼ قو٥بم، حْب 

رَُّقوا َواْختَػَلُفوا ِمْن بَػْعِد َما َجاَءُىُم اْلبَػيػَّْناُت }َوََل َتُكونُوا َكالَِّذيَن تَػفَ  يقوؿ عز وجل:
 [.105]آؿ عمراف: َوُأولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم{

وزعموا أف الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: اختالؼ أمٍب رٞبة، فإذا كاف االختالؼ 
( 114 يَػَزاُلوَف ُمْخَتِلِفيَن)}َوََل رٞبة، فينبغي أف يكوف االئتالؼ نقمة، واهلل عز وجل يقوؿ:

أىل   ([28])[ يقوؿ: ال يزاؿ أىل الباطل ٱبالفوف119ػ  118]ىود:  ِإَلَّ َمْن رَِحَم رَبَُّك{
 غّب ٨بتلفْب. ا٢بق إالّ من رحم ربك إالّ ا٤بؤمنْب مؤتلفوف

ٍب زعمت ا٢بشوية ُب ألواح موسى عليو السالـ أنو ذىب جزء منها ٩بَّا كاف كتب لو ربو 
}َوَلمَّا َسَكَت َعْن ُموَسى عند ما ألقى األلواح؛ فكتاب اهلل يكذّٔم حْب يقوؿ عز وجل:

]األعراؼ:  ْم ِلَربِّْهْم يَػْرَىُبوَف{اْلَغَضُب َأَخَذ اْْلَْلَواَح َوِفي ُنْسَخِتَها ُىًدى َورَْحَمٌة لِلَِّذيَن ىُ 
[ فكذّٔم فيما جاء بو موسى وداوود وسليماف، ككذّٔم فيما جاء بو ٧بمٌد إذ 154

 زعموا أنو ذىب جزء من القرآف.

إذل ذلك، وال  ([30])على إطفاء نور اهلل إالّ أف الوصي دل يوسعهم  ([29]) فالقـو قد زعموا
السبطْب وال األئمة ا٥بادين من ولد خاًب النبيْب؛ إذ ىم أمناء اهلل على خلقو، وخلفاؤه ُب 
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حملى الظا٤بوف دين اهلل إالّ أهنم ٰبيوف دين اهلل وٰبيوف بو؛ فبهم ثبت اهلل  األرض، ولوالىم
قتلهم ظا٤بوا أمة جدىم، كما قتل الفراعنة رسل اهلل عند ما  ([31])دينو ُب خلقو، ولذلك

}َأَفُكلََّما َجاءَُكْم  بطاعة اهلل، وهنوىم عن معصية اهلل، وذلك قوؿ اهلل عز وجل:أمروىم 
بْػُتْم َوَفرِيًقا تَػْقتُػُلوَف{  [.87]البقرة:  َرُسوٌؿ ِبَما ََل تَػْهَوى َأنْػُفُسُكُم اْسَتْكبَػْرُتْم فَػَفرِيًقا َكذَّ

إذ ىم مدبروف عن اهلل  وأما ا٢بشوية واإلمامية، فليس معهم من توفيق اهلل وتسديده شيء؛
 رسلو وأوليائو.  وعن

ٍب ا٢بشوية بينهم اختالؼ عظيم؛ أصحاب ا٢بديث يكفروف أصحاب الرأي، وأصحاب 
واإل٠باعيلي بالء  ([32])الرأي يكفروف أصحاب ا٢بديث، وكذلك اإلمامية بْب ا٤بوساي

}َوقَاَلِت اْليَػُهوُد  عظيم، فالقـو كما ذكر اهلل عن اليهود والنصارى حْب يقوؿ اهلل سبحانو:
ُلوَف  لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى َشْيٍء َوقَاَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَػُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُىْم يَػتػْ

ََل يَػْعَلُموَف ِمْثَل قَػْوِلِهْم فَاللَُّو َيْحُكُم بَػيْػنَػُهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِفيَما   اْلِكَتاَب َكَذِلَك قَاَؿ الَِّذينَ 
 [.113]البقرة: َكانُوا ِفيِو َيْخَتِلُفوَف{

فأمَّا الزيدية فال اختالؼ بينهم، وذلك أهنم اعتصموا ٕببل اهلل ٝبيعاً كما أمرىم اهلل رّٔم، 
وا ِبَحْبِل اللَِّو َجِميًعا َوََل تَػَفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّو }َواْعَتِصمُ اهلل عز وجل:  إذ يقوؿ

]آؿ عمراف:  َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بَػْيَن قُػُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِو ِإْخَوانًًا{
نَػُهْم ِإنَُّو َعزِيزٌ [ وقاؿ:103  [.63]األنفاؿ: َحِكيٌم{ }َوَلِكنَّ اللََّو أَلََّف بَػيػْ

 ]أحواؿ الرواة[

، وعرفو بو من ([33])فعلي بن أيب طالب وعى كالـ رسوؿ اهلل، وحفظو وعمل ٗبا أمره
 حالؿ اهلل وحرامو.

وسائر أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، الذين كانوا ُب عهد رسوؿ اهلل، فقد 
اجتهدوا ُب طاعة اهلل، وطاعة رسولو، وُب علم ما جاء بو رسوؿ اهلل، فمنهم من وعى ٝبيع 
ما ٠بع من رسوؿ اهلل، ومنهم من حرص ودل يدرؾ كما أدرؾ غّبه، ومنهم من تواىن عن 
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لك مأثـو عند اهلل عز وجل؛ ألف اهلل عز وجل قد ذكر ذلك ُب  ذلك، وغفل عنو، فذ
َها ِإنَّا ِمَن اْلُمْجرِِميَن كتابو، حْب يقوؿ: }َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن ذُكَّْر ِبآيَاِت رَبِّْو ثُمَّ َأْعَرَض َعنػْ

[، فأما من حرص على التعلم وطلب اإلحاطة ٔبميع ما أنزؿ 22]السجدة:  ُمْنَتِقُموَف{
؛ ألنو اهلل  على رسولو، ودل يدرؾ كما أدرؾ من ىو أفضل منو، فذلك غّب معاقب وال مأثـو

قد حرص فلم يدرؾ، وذلك أنو دل يعط من الفهم كما أعطي ىذا الفاضل الذي وعى 
 ٝبيع ما ٠بع عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم.

 ]ٕبث ُب أف التفضيل من اهلل عز وجل[

}تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا جل وقد ذكر ذلك ُب كتابو حْب يقوؿ:والتفضيل ىو من اهلل عز و 
ُهْم َمْن َكلََّم اللَُّو َورََفَع بَػْعَضُهْم َدرََجاٍت َوَءاتَػيْػَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم  بَػْعَضُهْم َعَلى بَػْعٍض ِمنػْ

}َوَلَقْد َفضَّْلَنا بَػْعَض :[ ٍب قاؿ عز وجل253]البقرة:  اْلبَػيػَّْناِت َوأَيَّْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدِس{
}َوِإنََّك [ ٍب قاؿ سبحانو لرسولو:55]اإلسراء: النَِّبيّْيَن َعَلى بَػْعٍض َوَءاتَػيْػَنا َداُوَد زَبُورًا{

}إِنَُّو َلَقْوُؿ [ ٍب قاؿ سبحانو ُب سورة جربيل عليو السالـ:4]القلم:  َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم{
ٍة عِ 15َرُسوٍؿ َكرِيٍم) (َوَما 11(ُمطَاٍع َثمَّ َأِميٍن)19ْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكيٍن)(ِذي قُػوَّ

 ]التكوير[. ({11َصاِحُبُكْم ِبَمْجُنوٍف)

 ]الوصاية وأف حجج اهلل ال تنقطع[

ٍب إذا أراد اهلل عز وجل قبض رسوؿ من رسلو إليو، أمره أف يوصي بأمتو إذل من يقـو فيهم 
بد اهلل بو خلقو؛ ألف الرسوؿ يوجد ويعدـ، مقامو، ويسّب فيهم بسّبتو، ُب ٝبيع ما تع

}يَاَأْىَل اْلِكَتاِب َقْد والذي يقـو ُب خلقو مقاـ رسولو ال يعدـ وال يفقد كما قاؿ سبحانو:
َرٍة ِمَن الرُُّسِل َأْف تَػُقوُلوا َما َجاَءنَا ِمْن َبِشيٍر َوََل َنِذيٍر  َجاءَُكْم َرُسولَُنا يُػبَػيُّْن َلُكْم َعَلى فَػتػْ

[ دل يقل سبحانو على فَبة من ا٢بجة؛ ألف 19]ا٤بائدة: ([34])ْد َجاءَُكْم َبِشيٌر َونَِذيٌر{فَػقَ 
ألف دار ا٢بجة إذا عدمت، رفعت عنهم العبادة، والعبادة فال ترفع عنهم ُب دار دنياىم؛ 

 الدنيا ىي دار عمل وبلوى وعبادة وطاعة، واآلخرة دار جزاء وثواب.
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ومن ا٢بجة ُب أف حجج اهلل عز وجل ال تنقطع، أف سلماف الفارسي رٞبة اهلل عليو أدرؾ 
٧بمداً صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وسلماف على دين عيسى؛ ولذلك قاؿ اهلل عز وجل 

ِذيَن َءاَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوُأوِلي اْْلَْمِر }يَاأَيػَُّها الَّ ١بميع ا٤بؤمنْب:
[ فأمرىم عز وجل بثالث طاعات ترجع كلها إذل طاعة واحدة، وىي 59]النساء:  ِمْنُكْم{

 طاعة اهلل عز وجل.

[ 119]التوبة:  الصَّاِدِقيَن{}يَاَأيػَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو وَُكونُوا َمَع ٍب قاؿ سبحانو:
١بميع أمتو:))أيها الناس إين مسائلكم غداً    وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم

بيٍب ما إف ٛبسكتم ّٔما لن تضلوا بكم ُب ا٤بسألة عن كتاب اهلل وعَبٌب أىل  ([35])فمحف
من بعدي أبداً إف اللطيف ا٣ببّب نبأين أهنما لن يفَبقا حٌب يردا عليَّ ا٢بوض(( يعِب عليو 

}إنَّا أعطيناؾ السالـ حوضو يـو القيامة، الذي ذكره اهلل ُب كتابو حْب يقوؿ سبحانو:
 و.[ فالكوثر هنر ُب ا١بنة، حىب اهلل بو رسول1]الكوثر:  الكوثر{

ًنا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد اللَِّو يُػَفجُّْرونَػَها تَػْفِجيًرا{ ٍب قاؿ سبحانو: [ فكما ال 6]اإلنساف:  }َعيػْ
ٯبوز ترؾ التمسك بالكتاب، فكذلك ال ٯبوز ترؾ التمسك بالعَبة؛ ألف الكتاب يدؿ على 

ر اهلل سبحانو العَبة، والعَبة تدؿ على الكتاب، وال يقـو واحد منهما إالّ بصاحبو، دل يذك
أنو أخلى أرضو من حجة، وال رفع العبادة عن خلقو ُب دار دنياىم، بل ا٢بجة ثابتة ُب 

، ومنذرين ([36])ا٣بلق من لدف آدـ إذل وقتنا ىذا؛ ألف اهلل عز وجل بعث الرسل مبشرين
٣بلقو، فكاف آخر األنبياء صلوات اهلل عليهم ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فلما ختم 
اهلل عز وجل األنبياء ٗبحمد، أقاـ أوالده الطاىرين ُب أمة جدىم مقاـ رسلو ُب األمم 

ٌة بَػْعَد الرُُّسِل وََكاَف ال ا٣بالية ]النساء: لَُّو َعزِيًزا َحِكيًما{}لَِئَلَّ َيُكوَف لِلنَّاِس َعَلى اللَِّو ُحجَّ
165.] 

فلما أراد اهلل قبض رسولو إليو أمره أف يأمر أمتو باتباع وصيو علي بن أيب طالب صلوات 
اهلل عليو، ٍب علم عز وجل أنو يقبض علياً كما قبض رسولو عليهما السالـ، فأمره أف يأمر 

ا٥بادين الذين يهدوف با٢بق وبو أمتو باتباع السبطْب ا٢بسن وا٢بسْب، ٍب باتباع األئمة 

http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/almoneer/1.htm#_ftn35
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/almoneer/1.htm#_ftn36


يعدلوف، فدؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم بقولو:))علي مِب ٗبنزلة ىاروف من موسى إالّ أنو 
مواله اللهم واؿ من وااله وعاد من (( وبقولو:))من كنت مواله فعلي ([37])ال نيب بعدي

(( ودؿَّ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ّٔذا ([38])عاداه وانصر من نصره واخذؿ من خذلو
ُب ا٢بسن وا٢بسْب، فقاؿ صلى اهلل القوؿ: بأف علياً ىو أوذل بإمتو من بعده، ٍب بْب األمر 

عليو وآلو وسلم: ))ا٢بسن وا٢بسْب سيدا شباب أىل ا١بنة وأبوٮبا خّب 
ما إف ٛبسكتم ّٔما وقاؿ عليو السالـ وآلو ألمتو:))إين تارؾ فيكم الثقلْب   ([39])منهما((

لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب اهلل وعَبٌب أىل بيٍب إف اللطيف ا٣ببّب نبأين أهنما لن يفَبقا 
  (.([40])حٌب يردا عليَّ ا٢بوض(

ويبْب أف األئمة ا٥بادين من ولد رسوؿ اهلل وأنو ال يسع أحداً قاؿ عز وجل يؤكد األمر 
}ُقْل ََل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإَلَّ خذالهنم وال التخلف عنهم؛ لقولو عز وجل لرسولو:

اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى َوَمْن يَػْقَتِرْؼ َحَسَنًة نَزِْد َلُو ِفيَها ُحْسًنا ِإفَّ اللََّو َغُفوٌر 
 [.23]الشورى:ُكوٌر{شَ 

 ]فائدة ظهور اإلماـ[

فإذا ظهر إماـ من ولد الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فسار بسّبة جده ُب أمتو، 
وألزمهم ا٤بعرفة باهلل، وبرسولو، وما جاء بو، وٝبيع ما تعبد اهلل بو خلقو من ا٤بعرفة بو عز 

الة والصياـ والزكاة وا٢بج، وجل، وإثبات وعده ووعيده، وتصديق رسلو، ٍب عرفهم بالص
واألمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر، ومنعهم عن البدع الٍب يكونوف عليها، وإظهار 

ا٤بنكرات، فهم كما قاؿ اهلل عز وجل فيهم وفيمن كاف قبلهم ٩بن يهدي إذل أمره وينهى 
نَّاُىْم ِفي اْْلَْرِض َأقَاُموا الصَََّلَة وَ عن هنيو: َءاتَػُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا بِاْلَمْعُروِؼ }الَِّذيَن ِإْف َمكَّ

 [.41]ا٢بج:  َونَػَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َولِلَِّو َعاِقَبُة اْْلُُموِر{

الذي أظهر صالة جده ُب البلد الذي ملكها اهلل  مثل6 الهادي إلى الحق عليو السَلـ؛
ا من البدع من التشبيو إياه، وأجاز حكمو على أىلها، وأزاح عنهم صالة ا٤ببتدعْب، وغّبى
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والتجوير، وإنكار الوعد والوعيد، وتكذيب الرسل، والطعن على أولياء اهلل، وأذاء اهلل 
}ِإفَّ ورسولو، وا٤بؤمنْب وا٤بؤمنات، كما حكى اهلل عز وجل عنهم حْب يقوؿ سبحانو:

ػ  57]األحزاب: انًا َوِإْثًما ُمِبيًنا{}فَػَقِد اْحَتَمُلوا بُػْهتَ إذل قولو: الَِّذيَن يُػْؤُذوَف اللََّو َوَرُسولَُو{
[، منعهم عليو السالـ عن ىذا الطعن على اهلل ورسولو وا٤بؤمنْب وألزمهم  58
أمره بو خالقو؛ إذ يقوؿ التقوى، وهناىم عن قوؿ الفحش والردى، كما   ([41])كلمة

}َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنْػَهْوَف َعِن سبحانو لو ولغّبه:
 [.104]آؿ عمراف: اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف{

]األعراؼ:  بِاْلُعْرِؼ َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِىِليَن{}ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر وقاؿ ١بده عليو السالـ:
ا٥بادي عليو السالـ ػ خالقو ٗبا ىو أىلو، ورسلو   ([42])[ فاإلنساف يذكر ػ ُب ٨بالؼ199

ال يقدر أحد أف يتكلم  بأفعا٥بم القبيحة ٦بَبياً، وُب غّب ٨بالفووأولياءه؛ ويذكر أعداء اهلل 
با٢بق، ويكوف كالمو فيما بينو وبْب خالقو سراً بغّب إعالف إذل ا٤بخلوقْب؛ إالّ أف إنكار 

 ا٤بنكر باليد واللساف والقلب.

ـ وقاؿ النيب عليو السالـ:))من أحيا سنة من سنٍب قد أميتت، فلو أجر من عمل ّٔا إذل يو 
القيامة من الناس ال ينقص ذلك من أجور الناس شيئاً، ومن ابتدع بدعًة ال يرضاىا اهلل  

ؿ ((، فهنيئاً البن رسو ([43])كاف عليو إٍب من عمل ّٔا ال ينقص ذلك من إٍب الناس شيئاً 
 اهلل ا٥بادي إذل ا٢بق ٗبا أحيا من سنة جده ُب أمتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم.

 ]فرية ا٢بشوية واإلمامية[

إف إبراىيم عليو السالـ فتش بيوت األنبياء عليهم السالـ فوجد  قالت الحشوية الضالة6
ظهره  ٧بمداً جالساً ُب بيتو، وعن ٲبينو شيخ، وعن يساره كذلك، وبْب يديو شاب، وعند 

 كذلك، فزعموا أنو أبوبكر وعمر وعثماف وعلي قبل أف ٱبلقهم اهلل.
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فقو٥بم ىذا كقوؿ اإلمامية عندما زعموا أف اهلل خلق ٧بمداً وعلياً قبل آدـ بأربعة عشر  
وكذلك قو٥بم ُب رؤية معبودىم، كقوؿ اإلمامية إالّ أهنم قالوا: إف ذلك ُب (،[44])ألف عاـ

 بعلي ٍب بإماـ بعد إماـ من أئمتهم.  الدنيا عندما زعموا أنو حل ٗبحمٍد ٍب

 وزعمت ا٢بشوية أنو دل يره ُب الدنيا غّب ٧بمٍد، وىم يرونو يـو القيامة.

عندما قاؿ لو: إف اهلل فرض  ([45])ربووقالت ا٢بشوية: إف موسى أمر ٧بمداً أف يرجع عند 
، يستحط منو، فلم يزؿ يَبدد ([46])عليو وعلى أمتو ٟبسْب ركعة من الصالة ُب يـو وليلة

 إليو حٌب أمره بسبع عشرة ركعة.

سبع عشرة ُب ثالثة إحدى وٟبسوف ركعة، فالثالثة ىم باٌب وإماـ  وقالت اإلمامية6
وحجة، يصلي إنساف للباب سبع عشرة حٌب يوصلو إذل اإلماـ، فطرح عنو الذي كاف 

أوصلو اإلماـ إذل ا٢بجة، فرفع عنو ما كاف عليو لو  يصلي لو وىي سبع عشرة ركعة، ٍب
أيضاً، فإذا ٛبكن عند ا٢بجة رفع عنو العبادة، فإذا بو حر عتيق ليس عليو عبادة ألحد، 

.  وذلك قو٥بم: اعرؼ إمامك واعمل ما شئت غّب معاقب وال مأثـو

ؿ بصالة إذا صليت ىذه الَباويح الذي ر٠بها ٥بم عمر، فال تبا وكذلك الحشوية تقوؿ6
النيب، فهذه أفضل من صالة النيب، ودليل ذلك أف من تنفل بنافلة النيب، ودل يصل بصالة 
عمر فدمو عند ا٢بشوية حالؿ، كما حل عند اإلمامية دـ من خالفهم ُب بدعهم، ولذلك 
قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب صلوات اهلل عليو: )كل بدعة ضاللة، وما أحدث ٧بدٌث بدعة إالّ ترؾ 

 ّٔا سنة(.

واحدة ليس ُب ا١بماعة كما قاؿ لو  ([47])نافلة النيب وسنتو تصلي ركعتْب وسّلمف
ْد ِبِو نَاِفَلًة َلَك{ ربو: أخذت [ اآلية، ؤّذه السنة 79]اإلسراء:  }َوِمَن اللَّْيِل فَػتَػَهجَّ

الزيدية، وساروا ُب ٝبيع عبادهتم بعبادة نبيهم صلى اهلل عليو وآلو وسلم؛ إذ ىم يرجوف 
ودل يرجوا شفاعة من خالفو عندما ٠بعوا خالقهم يقوؿ  ،([48])شفاعتو يـو القيامة

}َوَما َءاتَاُكُم [ وقاؿ ٥بم:79]اإلسراء:  }َعَسى َأْف يَػبْػَعَثَك رَبَُّك َمَقاًما َمْحُموًد{ رسولو:ل
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]ا٢بشر:  الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو فَانْػتَػُهوا َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقاِب{
7.] 

}ِإنََّك َميٌّْت َوِإنػَُّهْم َميُّْتوَف * ثُمَّ من أمره، فقاؿ لو:ٍب قاؿ عز وجل، ٱبرب رسولو ٗبا سيكوف 
[ أيقنوا أفَّ ٨باصمهم بْب يدي 31ػ30]الزمر:  ِإنَُّكْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِعْنَد رَبُّْكْم َتْخَتِصُموَف{

 سنتو عليو السالـ. ([49])رّٔم رسولو ال غّبه فحذوا

وأمَّا ا٥بداية من اهلل عز وجل ١بميع خلقو فقد سبقت منو إليهم؛ ألف اهلل عز وجل ابتدأ 
ٝبيع خلقو بنعمتة، ٍب كاف الضالؿ والعصياف منهم ٣بالقهم، فلم يذكر عز وجل ُب شيء 

تائباً، وال أغفل منيباً، وال أذؿ مطيعاً، ُب كتابو من كتابو أنو أضل مؤمناً قط، وال خذؿ 
الذي أنزلو على رسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم؛ وال أنو أعزَّ كافراً، وال أيَّد فاسقاً، وال 

}َواللَُّو ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ نصر ظا٤باً، وال ىدى خائناً، كما قاؿ عز وجل:
}ََل ُيِحبُّ  [52]يوسف:  َكْيَد اْلَخائِِنيَن{  }ََل يَػْهِدي [80]التوبة:  اْلَفاِسِقيَن{
 [.57]آؿ عمراف:  الظَّاِلِميَن{

 ]اإلرادة[

، فهي إرادة اهلل ُب فعلو كما إرادة حتم وقسر تفسير اإلرادة في كتاب اهلل على وجهين6
َوِلْْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو  }ثُمَّ اْستَػَوى ِإَلى السََّماِء َوِىَي ُدَخاٌف فَػَقاَؿ َلَها قاؿ اهلل سبحانو:

[ يقوؿ اهلل سبحانو إنو كوهنما فكانتا بغّب 11]فصلت:  َكْرًىا قَالََتا َأتَػيْػَنا طَائِِعيَن{
٨باطبة، وال مؤامرة، وال تقدـ إرادة؛ ألف إرادتو ال تسبق مراده، وال فعلو يسبق إرادتو، بل 

اده وكونو، ال فرؽ بْب إرادتو ومراده، كما إذا أراد إٯباد شيء أوجده، فإذا أوجده فقد أر 
[ ا٤بعُب فيو أنو 82]يس:  }ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوُف{قاؿ سبحانو:

إذا كونو فقد أراده وأوجده؛ ألنو عز وجل دل ٱباطب أحداً من خلقو، إالّ ثالثة، ا٤بالئكة 
 د أف أوجدىم، وأكمل ٥بم عقو٥بم، وأمرىم حينئذ وهناىم.وا١بن واإلنس، وذاؾ بع
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فأمَّا سائر خلقو فلم ٱباطبهم من األصل ُب دنياىم وال آخرهتم؛ إذ ليس ٥بم عقوؿ ٲبيزوف 
على صنفْب: أىل    ([50])ّٔا؛ ألف خلقو سبحانو على صنفْب: حيواف وٝباد، فا٢بيواف

العقوؿ، واآلخر ال عقل لو، وال عبادة عليو، وا١بماد ال روح فيو والعقل لو، وال ىو مأمور 
}َوُىَو الَِّذي  ومصرؼ كما قاؿ اهلل سبحانو:([51])وال منهي فهو منشأ ومسخر ومسوؽ

َر َمْعُروَشاٍت{ }ِإفَّ ِفي َذِلُكْم َْليَاٍت [ إذل قولو:141]األنعاـ:َأْنَشأَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغيػْ
}اللَُّو الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواْْلَْرَض [ ٍب قاؿ سبحانو:99]األنعاـ:  ([52])ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف{

إذل  َوَأنْػَزَؿ ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرَج ِبِو ِمَن الثََّمَراِت رِْزقًا َلُكْم َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك{
}َوُىَو الَِّذي [ وقاؿ سبحانو:34]إبراىيم:  ُتْحُصوَىا{}َوِإْف تَػُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّو ََل قولو:

}َكَذِلَك ُنَصرُّْؼ اْْليَاِت ِلَقْوـٍ إذل قولو: يُػْرِسُل الرّْيَاَح ُبْشًرا بَػْيَن َيَدْي رَْحَمِتِو{
 [.58]األعراؼ:  َيْشُكُروَف{

لولد آدـ، ليشكروه على ما  وا١بمادات منافعاً   ([53]وإ٭با خلق اهلل عز وجل ىذه ا٢بيواف
أنعم عليهم، وسخر ٥بم من الفلك واألنعاـ، وغّب ذلك من نعمو، السابغة، الظاىرة 

[ وما كاف 20]لقماف:  َعَمُو ظَاِىَرًة َوبَاِطَنًة{}َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نِ والباطنة، كما قاؿ سبحانو:
من ا٢بيواف من اإلقباؿ واإلدبار، والتعطف على األوالد، فذلك من اهلل إ٥باـ أ٥بمها إياه، 

}َأَوَلْم يَػَرْوا أَنَّا َخَلْقَنا َلُهْم ِممَّا َعِمَلْت وتسخّب ٤بنفعة ولد آدـ، كما قاؿ اهلل سبحانو:
َها يَْأُكُلوَف * َوَلُهْم 31َأنْػَعاًما فَػُهْم َلَها َماِلُكوَف)َأْيِديَنا  َها رَُكوبُػُهْم َوِمنػْ ( َوَذلَّْلَناَىا َلُهْم َفِمنػْ

}َوَأْوَحى [، ٍب قاؿ سبحانو:73ػ 71]يس:  ({31ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب َأَفََل َيْشُكُروَف)
ا يَػْعِرُشوَف{رَبَُّك ِإَلى النَّْحِل َأِف اتَِّخِذي ِمَن الْ  }ِإفَّ إذل قولو: ِجَباِؿ بُػُيوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّ

 [.69]النحل: ِفي َذِلَك َْليًَة ِلَقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروَف{

 ]تفسّب تسبيح ا١بمادات وسجودىا[

ُهوَف }َوِإْف ِمْن َشْيٍء ِإَلَّ ُيَسبُّْح ِبَحْمِدِه َوَلِكْن ََل تَػْفقَ وأمَّا تفسّب قوؿ اهلل عز وجل:
}َوالنَّْجُم َوالشََّجُر [ وتفسّب قولو:44]اإلسراء:  َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّو َكاَف َحِليًما َغُفورًا{
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والتسبيح ُب كتاب اهلل ، من ذكر السجود ([54])[ وما أشبو ذلك6]الرٞبن:  َيْسُجَداِف{
يعِب ُب كل ذلك تسبيح أىل العقوؿ،   ،([56])إذل ىذه ا١بمادات وا٢بيواف  ([55])الذي نسبو

وسجودىم؛ ألف العاقل إذا نظر إذل ما خلق اهلل من السماوات واألرض، وما بينهما من 
ا٣بلق أٝبعْب من الدَّواب وا١بمادات يسجد ٣بالقها، وأقر لو بالوحدانية والربوبية، وسبح لو 

كما وجب ٤بالئكتو وعظمو، وخضع لو وأطاعو، ووجب لو حينئذ على خالقو الثواب،  
من تدبّبه أمره ُب آدـ عليو السالـ، ومدحهم اهلل   ا٤بقربْب عندما سجدوا ٣بالقهم فيما رأوا

عز وجل وأثُب عليهم، وعرؼ بذلك آدـ وذريتو )بسجودىم لو وطاعتهم إياه كما عرفنا 
؛ لنقتدي بفعل ا٤بالئكة ا٤بقربْب، ونتجنب فعل إبليس وأعوانو ([57])ٗبعصية إبليس وذريتو(

 الغاوين.

، أراد اهلل سبحانو من ا٤بالئكة ٛبكْب وتفويض من اهلل عز وجل: ٚبيّب معها واإلرادة الثانية
٨بّبوف غّب ٦ببورين، أراد عز وجل  وا١بن واإلنس الطاعة لو إرادة ٚبيّب ال إرادة جرب؛ إذ ىم 

كوف الطاعة منهم غّب مكره ٥بم عليها كما أراد أالّ تكوف منهم ا٤بعصية غّب حائل بينهم 
وبينها بل بالطوع منهم أراد كوهنا، ال بالقسر منو واإلجبار، ولذلك قاؿ سبحانو 

[ 29]الكهف: َمْن َشاَء فَػْلَيْكُفْر{}َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن رَبُّْكْم َفَمْن َشاَء فَػْليُػْؤِمْن وَ لرسولو:
ـَ َأْو يَػَتَأخََّر{وقاؿ سبحانو: [، دل يقل سبحانو ُب 37]ا٤بدثر:  }ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْف يَػتَػَقدَّ

}فَِإَذا َجاَء بل قاؿ سبحانو:  ؛([58]) شيء من القرآف فمن شاء فليحيا ومن شاء فليمت
 [.34األعراؼ: َأَجُلُهْم ََل َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة َوََل َيْستَػْقِدُموَف{ ]

فكانت إرادتو عز وجل ُب أفعاؿ عباده، األمر ٥بم  قاؿ الهادي إلى الحق عليو السَلـ6
لو أراد أف ٯبربىم على    ([59]) ٥بم، كمابا٤برضي من أعما٥بم، فنفذت إرادتو ُب األمر 

طاعتو ١بربىم، ولو جربىم على صنعهم، وفعا٥بم لكاف العامل ٤با عملوه دوهنم من 
، ولو كاف العامل ٤با عملوه، لكاف اآلمر لنفسو دوهنم ٗبا فعلوه، ولكاف ىو ([60])أعما٥بم

ا٤بشرؾ بنفسو ال ىم، ولكاف العابد ألصنامهم دوهنم، ولو كاف على ما يقولوف؛ إذ ىو 
ا٤بمضي دوهنم لكل ما أمضوا، ولكانوا ىم من كل مذمـو أبرياء،  الصانع لكل ما صنعوا،
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وُب ا٢بق مطيعْب أتقياء، وعند اهلل للثواب مستاىلْب سعداء؛ إذ ىم فيما صرفهم رّٔم 
ا يقوؿ فيو حزب  منصرفوف، وُب قضائو ومشيئتو ماضوف، فتعاذل اهلل الرٞبن الرحيم عمَّ

هم الطاعة، كما أراد خلقهم وموهتم، لكانوا كلهم الشيطاف الرجيم، فلو أراد اهلل سبحانو من
}َوَلْو َشاَء رَبَُّك َْلَمَن َمْن ِفي اْْلَْرِض  مطيعْب، كما كلهم ٲبوتوف، وذلك قولو سبحانو:

]األنعاـ:  }َوَلْو َشاَء اللَُّو َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى{[ وقاؿ:99]األنفاؿ:  ُكلُُّهْم َجِميًعا{
َنا ُكلَّ نَػْفٍس ُىَداَىا{}َوَلْو شِ [، وقاؿ:35 َنا َْلتَػيػْ يعني سبحانو في ىذه [13]السجدة:  ئػْ

لو شاء ١بربىم على ا٥بدى، كما جربىم على ا٣بلق وا٤بوت،  وما أشبهها من اْليات6
فجعل منهم أبيض وأسود، وأٞبر وأ٠بر وأصفر، وطويالً وقصّباً، فلو أراد 

ٱبرج من الطاعة إذل ا٤بعصية، ومن ا٤بعصية إذل الطاعة، كما ذكر سبحانو   ([61]) واحد
اْزَداُدوا  }الَِّذيَن َءاَمُنوا ثُمَّ َكَفُروا ثُمَّ َءاَمُنوا ثُمَّ َكَفُروا ثُمَّ عنهم حْب يقوؿ سبحانو:

[ أالترى كيف ذكر اهلل سبحانو انتقا٥بم من الكفر إذل اإلٲباف مرًة، 137]النساء:  ُكْفًرا{
ولإلٲباف اإلٲباف إذل الكفر تارًة بعد أخرى، باختيارىم للكفر مرة  ([62])ٍب من
وذلك ٕبلم اهلل عنهم، وإمهالو ٥بم، ال ٔبرٍب جربىم، وال حتٍم حتَم عليهم، وال  (،[63])أخرى

اهلل  ([64])ذلك أف  بغلبة كانت منهم ٣بالقهم، إالّ اختياراً منهم لإلٲباف والكفر، ودليل
سبحانو بدأ موسى وفرعوف بالرٞبة، إذ خلقهما طفلْب، وجعل ُب قلوب أبائهما وأمهاهتما 

وؿ، ٍب دعاٮبا إذل ٥بما الرٞبة، حٌب قاموا ّٔما، وأسبغ عليهما النعمة، وأكمل ٥بما العق
اإلٲباف بو فآمن بو موسى، وكفر بو فرعوف، ٍب أرسل سبحانو إليو رسوليو باآليات 

ًنا لََعلَُّو يَػَتذَكَُّر َأْو َيْخَشى{ وا٤بعجزات، فقاؿ ٥بما: [ أي: 44]طو:  }فَػُقوََل َلُو قَػْوًَل َليػّْ
}فَػُقوََل َلُو  ، وىو يقوؿ:يقدر أف يؤمن، إذ ىو ٨بّب ليس ٦ببوراً، ففعل رسواله كما أمرٮبا

ًنا َلَعلَُّو يَػَتذَكَُّر َأْو َيْخَشى{ }َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍو  [،24]النازعات:  قَػْوًَل لَيػّْ
}لَِئِن اتََّخْذَت ِإَلًها َغْيِري َْلَْجَعَلنََّك ِمَن  [،38]القصص: َغْيِري{

}فَػتَػَولَّى ِبرُْكِنِو َوقَاَؿ  [،48]القصص:  َتظَاَىَرا{}ِسْحَراِف  [،29]الشعراء:  اْلَمْسُجونِيَن{
ٌر ِمْن َىَذا الَِّذي ُىَو َمِهيٌن َوََل  [ ٍب قاؿ:39]الذاريات:  َساِحٌر َأْو َمْجُنوٌف{ ـْ َأنَا َخيػْ }َأ
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}أَلَْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَىِذِه اْْلَنْػَهاُر َتْجِري ِمْن  [،52]الزخرؼ:  َيَكاُد يُِبيُن{
}َأنُػْؤِمُن لَِبَشَرْيِن  [، ويقوؿ:56]طو:  }فَػَلَنْأتِيَػنََّك ِبِسْحٍر ِمْثِلِو{[،51]الزخرؼ:  ْحِتي{تَ 

}َوَلَقْد َأرَيْػَناُه َءايَاتَِنا ُكلََّها [، وقاؿ سبحانو:47]ا٤بؤمنوف:  ِمْثِلَنا َوقَػْوُمُهَما لََنا َعاِبُدوَف{
ػ  30]النازعات:  يََة اْلُكبػَْرى * َفَكذََّب َوَعَصى{، }فََأرَاُه اْْل [58]طو:  َفَكذََّب َوَأَبى{

ويقوؿ6 }ِإنّْي َْلَظُنَُّك  [،103]اإلسراء:  فََأرَاَد َأْف َيْسَتِفزَُّىْم ِمَن اْْلَْرِض{[، }31
[، 38]القصص:  }َوِإنّْي َْلَظُنُُّو ِمَن اْلَكاِذبِيَن{ [،101]اإلسراء:  يَاُموَسى َمْسُحورًا{

]القصص:  ُىَو َوُجُنوُدُه ِفي اْْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقّْ َوظَنُّوا َأنػَُّهْم ِإلَيْػَنا ََل يُػْرَجُعوَف{ َواْسَتْكبَػرَ }
ويقوؿ6 }َذُروِني َأقْػُتْل  [،79]طو:  َوَأَضلَّ ِفْرَعْوُف قَػْوَمُو َوَما َىَدى{[، }39

ْحِيي ِنَساَءُىْم َوِإنَّا فَػْوقَػُهْم َسنُػَقتُّْل َأبْػَناَءُىْم َوَنْستَ [ اآلية، وقاؿ:}26]غافر:  ُموَسى{
 [.127]األعراؼ:  قَاِىُروَف{

]إذل  }ِإفَّ ِفْرَعْوَف َعََل ِفي اْْلَْرِض{وقاؿ اهلل عز وجل ٱبرب عن فرعوف ومعصيتو حْب يقوؿ:
ف: ]الدخا }َكاَف َعالًِيا ِمَن اْلُمْسرِِفيَن{ [،4]القصص:  }ِإنَُّو َكاَف ِمَن اْلُمْفِسِديَن{ قولو[
فَأَتْػبَػَعُهْم [، }83]يونس:  َوِإفَّ ِفْرَعْوَف َلَعاٍؿ ِفي اْْلَْرِض َوِإنَُّو َلِمَن اْلُمْسرِِفيَن{[، }31

قاؿ  [،90]يونس:  ِفْرَعْوُف َوُجُنوُدُه بَػْغًيا َوَعْدًوا َحتَّى ِإَذا َأْدرََكُو اْلَغَرُؽ قَاَؿ َءاَمْنُت{
 [.9يونس: ُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن{ ]ربو6 }آْْلَف َوَقْد َعَصْيَت قَػْبُل وَ 

قادر على اإلٲباف من قبل الغرؽ،   ([65])بْب سبحانو بقولو: اآلف وقد عصيت قبل، وأنو
وأنو قد ركب فيو استطاعة الفعلْب، ومكنو كقدرة من آمن بو مع ا٤بالئكة وا١بن واإلنس، 

من العملْب، وىداه النجدين، كما ىدى غّبه، وأنو الذي تعدى وظلم نفسو، وخسر دنياه 
 .([66])وأخراه

ألف جل القرآف فيهما، ٍب ٮبا ليسا ُب عصر ٧بمد، وإ٭با ذكرت موسى وفرعوف وخربٮبا؛ 
ولكن اهلل أراد أف يعرؼ رسولو ٖبربٮبا، حٌب يعترب ىو ومن معو فيتبعوا سّبة موسى، 
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ُلوا َعَلْيَك ِمْن نَػَبِإ ُموَسى َوِفْرَعْوَف بِاْلَحقّْ ويتجنبوا سّبة فرعوف، ٍب ىو سبحانو يقوؿ: }نَػتػْ
 [.3]القصص:  ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف{

 ]تربير فعل فرعوف على رأي القدرية[

فما آمنت القدرية آّربة، الضالة الغوية ٖبالقهم، وال صدقوه ُب شيء من عدلو وتوحيده، 
بل نسبوا ظلم عبيده إليو وشبهوه ٖبلقو، وىم يتلوف كتابو ليلهم، وهنارىم فهم كما قاؿ اهلل 

}ُصمّّ [ وقاؿ:101]يونس: قَػْوـٍ ََل يُػْؤِمُنوَف{}َوَما تُػْغِني اْْليَاُت َوالنُُّذُر َعْن سبحانو:
[ 171]البقرة:}فَػُهْم ََل يَػْعِقُلوَف{[،18]البقرة: ُبْكٌم ُعْمٌي فَػُهْم ََل يَػْرِجُعوَف{

}َكَذِلَك َسَلْكَناُه ِفي قُػُلوِب اْلُمْجرِِميَن * ََل يُػْؤِمُنوَف ِبِو َحتَّى يَػَرُوا اْلَعَذاَب وقاؿ:
 [.201ػ  200ء: ]الشعرا اْْلَلِيَم{

فميز بْب فعل اهلل وفعل خلقو، فاهلل يقوؿ: فعل فرعوف كاف على وجو البغي والعدواف،  
اهلل وتقديره، وإرادتو ومشيئتو، وإنو حاؿ بينو وبْب الدخوؿ ُب   والقدرية تقوؿ: كاف بقضاء
والعصياف، كذباً على اهلل وعلى رسولو، فميز بْب فعل    ([67])اإلٲباف، وجربه على الكفر بو

 اهلل وفعل خلقو، فعل خلقو الطاعة وا٤بعصية.

عص فاهلل عز وجل ال يطيع وال يعصي، بل يطاع ويعصى، ولكن دل يُطع مكرِىاً، ودل يُ  
}اللَُّو  مغلوباً قط، وفعلو سبحانو ا٣بلق والرزؽ، وا٤بوت وا٢بياة، كما قاؿ عز وجل ُب كتابو:

الَِّذي َخَلَقُكْم ثُمَّ َرزََقُكْم ثُمَّ يُِميُتُكْم ثُمَّ ُيْحِييُكْم َىْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يَػْفَعُل ِمْن َذِلُكْم 
: ا ُيْشرُِكوَف{ِمْن َشْيٍء ُسْبَحانَُو َوتَػَعاَلى َعمَّ  }َىْل ِمْن َخاِلٍق [، ٍب قاؿ سبحانو:40]الرـو

ُر اللَِّو يَػْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواْْلَْرِض ََل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو فَأَنَّى تُػْؤَفُكوَف{  [.3]فاطر:  َغيػْ

 ]ا٤بالئكة والثقالف ٨بّّبوف ُب أفعا٥بم[

وا٤بعصية؛ فأمَّا ا٤بالئكة فقد اختاروا كلهم الطاعة وا٤بالئكة وا١بن واإلنس ٨بّبوف ُب الطاعة 
على ا٤بعصية، رغبة منهم ُب ثواب خالقهم، وخشية من عذاب رّٔم، كما قاؿ سبحانو 

(يَػْعَلُم َما بَػْيَن 13(ََل َيْسِبُقونَُو بِاْلَقْوِؿ َوُىْم بِأَْمرِِه يَػْعَمُلوَف)12}َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَف) فيهم:
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(َوَمْن 14َما َخْلَفُهْم َوََل َيْشَفُعوَف ِإَلَّ ِلَمِن اْرَتَضى َوُىْم ِمْن َخْشَيِتِو ُمْشِفُقوَف)َأْيِديِهْم وَ 
ُهْم ِإنّْي ِإَلٌو ِمْن ُدونِِو َفَذِلَك َنْجزِيِو َجَهنََّم َكَذِلَك َنْجِزي  يَػُقْل ِمنػْ

 ]األنبياء[. ({15الظَّاِلِميَن)

أف ا٤بالئكة عليهم السالـ  ([68])إلو من دوف اهلل بْب سبحانو بقولو: ومن يقل منهم إين 
َها َمََلِئَكٌة  ٨بّبوف، وأهنم اختاروا الطاعة على ا٤بعصية، كما قاؿ سبحانو فيهم6 }َعَليػْ

[، فليس ُب 6]التحرًن:  اللََّو َما َأَمَرُىْم َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروَف{ ِغََلٌظ ِشَداٌد ََل يَػْعُصوفَ 
 مالئكة اهلل عاٍص من األصل بل كلهم مطيع.

 ]ىاروت وماروت ليسا من ا٤بالئكة[

}َوَما أُْنِزَؿ وأمَّا قوؿ ا١بهاؿ ُب ا٤بلكْب الذين ذكرٮبا اهلل ُب سورة البقرة حْب يقوؿ سبحانو:
[، إهنما من ا٤بالئكة، فهذا قوؿ 102]البقرة:  اْلَمَلَكْيِن بَِباِبَل َىاُروَت َوَماُروَت{َعَلى 

فاسد ٨بالف لكتاب اهلل عز وجل، وطعن على مالئكة اهلل ا٤بقربْب، ٮبا رجالف من ولد 
آدـ كانا ُب ىاتْب القريتْب، ُب ىاروت أحدٮبا والثاين ُب ماروت من أرض بابل، فتعلما 

}فَػَيتَػَعلَُّموَف ِمنْػُهَما َما ماه الناس، كما حكى اهلل عز وجل عنهما حْب يقوؿ:السحر وعل
]البقرة:  يُػَفرُّْقوَف ِبِو بَػْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِو َوَما ُىْم ِبَضارّْيَن ِبِو ِمْن َأَحٍد ِإَلَّ بِِإْذِف اللَِّو{

 [، يقوؿ سبحانو: بعلم اهلل ال بأمره.102

كانوا قبل النيب عليو وعلى آلو السالـ كانوا يقولوف: إف ملك سليماف وإ٭با الكفرة الذين  
عليو السالـ كاف يسحر بو، وإف ىذين الرجلْب الذين علما السحر كانا من ا٤بالئكة، 

ُلو الشََّياِطيُن فأنزؿ اهلل على رسولو إنكاراً لقو٥بم ورداً عليهم، فقاؿ سبحانو: }َواتػَّبَػُعوا َما تَػتػْ
َياِطيَن َكَفُروا يُػَعلُّْموَف النَّاَس السّْْحَر َوَما َعَلى ُمْلِك  ُسَلْيَماَف َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُف َوَلِكنَّ الشَّ

[، وبْب سبحانو أف السحر  102]البقرة:  أُْنِزَؿ َعَلى اْلَمَلَكْيِن بَِباِبَل َىاُروَت َوَماُروَت{
اف وال من ا٤بالئكة وإ٭با كاف من مردة الشياطْب من ا١بن واإلنس، ودل يكن من سليم
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على قولو: وما كفر   ([69])يعِب: ليس بإٯباب وإ٭با َنَسقٌ  }َوَما أُْنِزَؿ َعَلى اْلَمَلَكْيِن{ قولو:
 سليماف، وما أنزؿ على ا٤بلكْب.

}ُقْل َلْو َكاَف ِفي  اهلل لرسولو ُب ا٤بالئكة: ([70])أهنما من ولد آدـ قوؿ  وتصديق ذلك
]اإلسراء:  َمَلًكا َرُسوًَل{اْْلَْرِض َمََلِئَكٌة َيْمُشوَف ُمْطَمِئنّْيَن لَنَػزَّْلَنا َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء 

[، ذكر عز وجل أف ا٤بالئكة ال يطأوف األرض، وال يطمئنوف إذل الناس، وال يظهروف 95
}َوقَاُلوا  إليهم إالّ عند ا٤بوت، كما قاؿ سبحانو للذين قالوا: لو أنزؿ على رسوؿ اهلل ملك:

[؛ ألف ولد 8]األنعاـ:ُقِضَي اْْلَْمُر ثُمَّ ََل يُػْنَظُروَف{َلْوََل أُْنِزَؿ َعَلْيِو َمَلٌك َوَلْو َأنْػَزْلَنا َمَلًكا لَ 
آدـ إذا أبصروا ا٤بالئكة عند سياؽ ا٤بوت ال يقدروف أف يكلموا أصحأّم ٖبرب ا٤بالئكة، ٍب 

ُب صدورىم، ٗبا عاينوه من    ل نبوة ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو وسلمعز وج   ([71]) أكد
}َوَلْو  رسولو من الصدؽ واألمانة، والنقاء والنزاىة قبل مبعثو إليهم، وذلك قولو سبحانو:

 [.9]األنعاـ:  َجَعْلَناُه َمَلًكا َلَجَعْلَناُه رَُجًَل َولََلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما يَػْلِبُسوَف{

سبحانو: ولو جعلناه ملكاً ػ كما يسألوا ػ ١بعلناه على ىيئة رجل من بِب قاؿ اهلل 
فإذا جاءىم رسوؿ أجنيب دل يعرفوه كاف أشد للتلبيس عليهم؛ ألهنم أنكروا نبوة   ،([72])آدـ

هلل عليو وآلو وسلم بعد معرفتهم بصدقو، وأمانتو وعدالتو فيهم، وورعو ونزاىتو ٧بمد صلى ا
 من كل دنس وباطل، صلى اهلل عليو وآلو وسلم.

درجًة لديو، بطاعتهم لو؛ ألف   ([73])فا٤بالئكة أفضل ا٣بلق عند اهلل، وأقرّٔم إليو، وأفضلهم
الفضل ال يكوف إالّ باألعماؿ الصا٢بة، والعبادة الدائمة، فقد ذكرىم اهلل عز وجل، حْب 

}َوَلُو َمْن ِفي السََّمَواِت َواْْلَْرِض َوَمْن ِعْنَدُه ََل َيْسَتْكِبُروَف َعْن ِعَباَدتِِو َوََل  يقوؿ فيهم:
[، ٍب قاؿ 20ػ  19]األنبياء:  ُيَسبُّْحوَف اللَّْيَل َوالنػََّهاَر ََل يَػْفتُػُروَف{َيْسَتْحِسُروَف * 
[، ٍب قاؿ سبحانو 20]األنبياء:}ُيَسبُّْحوَف اللَّْيَل َوالنػََّهاَر ََل يَػْفتُػُروَف{ سبحانو فيهم:

ونَُو َوَلُو الَِّذيَن ِعْنَد رَبَّْك ََل َيْسَتْكِبُروَف َعْن ِعَباَدتِِو َوُيَسبّْحُ فيهم: }
}َلْن َيْستَػْنِكَف اْلَمِسيُح َأْف َيُكوَف َعْبًدا [، وقاؿ عز وجل:206]األعراؼ:  َيْسُجُدوَف{

 [.172]النساء:  لِلَِّو َوََل اْلَمََلِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَف{
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 ]ا٤بالئكة أفضل ا٣بلق[

، ٍب األنبياء قد ثبت أف ا٤بالئكة ىم أفضل ا٣بلق، عندما اختاروا طاعة اهلل على معصيتو
من بعدىم؛ ألهنم اختاروا الطاعة على ا٤بعصية، وىم قادروف على ا٤بعصية، كما قاؿ اهلل 

}َولََقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإَلى الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك  سبحانو لرسولو:
}َذِلَك ُىَدى اللَِّو يَػْهِدي  [، ٍب قاؿ ُب ٝبيع رسلو:65]الزمر:  َولََتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِيَن{

ُهْم َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف{ ]األنعاـ: ِبِو َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو َأْشرَُكوا َلَحِبَط َعنػْ
ُهْم َما   حاشا ألنبياء اهلل من الشرؾ إالّ أف قولو سبحانو:(74][)[88 }َوَلْو َأْشرَُكوا َلَحِبَط َعنػْ

يدؿ على أهنم ٨بّبوف ُب الطاعة وا٤بعصية، فهذا عْب  ،[88]األنعاـ:َكانُوا يَػْعَمُلوَف{
ساوى بْب عباده، كل من تقرب منهم إليو  ([75])العدؿ من اهلل عز وجل واإلنصاؼ، إذا

}َمْن َعِمَل  كما قاؿ سبحانو: ،([77])ُب دنياه وأخراه ([76])بالطاعة قربو وأدناه، ورفع درجتو
ِن َما  َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْػَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَػَلُنْحِييَػنَُّو َحَياًة طَيَّْبًة َولََنْجزِيَػنػَُّهْم َأْجَرُىْم بَِأْحسَ 

 [.97]النحل: ا يَػْعَمُلوَف{َكانُو 

}َلُهْم ِفي  ومن تباعد منو ٗبعصيتو أبعده وأخزاه، ُب دنياه وآخرتو كما قاؿ سبحانو فيهم:
نْػَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اْْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم{ [، فا٢بمدهلل ا٤بعز ألوليائو، 114]البقرة:  الدُّ
 وأعطاىم على ذلك كثّباً.ا٤بذؿ ألعدائو، ا٤بنصف ٣بلقو، كلفهم يسّباً، 

 ]تفسّب آيات من ا٤بتشابو[

}ِإنََّك ََل تَػْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّو يَػْهِدي َمْن * وأمَّا تفسّب قولو سبحانو:
األنعاـ: َوَلْو َشاَء اللَُّو َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى{ ][ }56]القصص:  َيَشاُء{
أنو ٱبرب  فتفسّب ذلك ومعناه:[،272]البقرة:ُىَداُىْم{}لَْيَس َعَلْيَك  وقولو:  [،35

يفَبض عليو قسر قلؤّم على ا٥بدى، وجربىا حٌب تكوف ٨بلصًة ُب   سبحانو أنو دل
والنطق بو، وكما   ،([78])أعما٥با، كما افَبض عليو قسر ألسنتهم على التكلم باإلٲباف

افَبض عليو قسر جوارحهم على ظاىر أعما٥بم ُب أداء فرائضهم كلها، ٍب التكلم باإلسالـ 
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واإلقرار بو، واستعماؿ ا١بوارح، والصالة والزكاة، والصياـ وا٢بج وا١بهاد، وما أشبو ذلك 
وحرمهم عن السيب، وأموا٥بم عن  من ظاىر األعماؿ، الٍب ٰبقنوف ّٔا دماءىم عن القتل،

األخذ، وأنو دل يفَبض عليو ودل يكلفو صالح قلؤّم وإٲباهنا، إذ ىو عليو السالـ غّب قادر 
على ذلك، ولكنو سبحانو لو أراد ١بربىم على ا٥بدى واإلٲباف، كما جربىم على ا٣بلق 

 وا٤بوت ولكن دل يرد ذلك عز وجل.

[ اختلف الناس 16اآلية ]الفتح: ى قَػْوـٍ ُأوِلي بَْأٍس َشِديٍد{}َسُتْدَعْوَف ِإلَ قاؿ اهلل عز وجل
 ُب أورل البأس الشديد.

: ىم ىوازف.   فقاؿ قـو

. : ىم الرـو  وقاؿ قـو

: ىم بنو حنيفة.  وقاؿ قـو

: ىم فارس وخراساف.  وقاؿ قـو

فالذي قاؿ: بنو حنيفة يريد بذلك إثبات إمامة أيب بكر، ومن قاؿ إهنم فارس 
 إثبات إمامة عمر، ومن قاؿ إهنم خراساف أراد إثبات إمامة عثماف.  ([79])يريد

، ألف اهلل عز وجل قاؿ: }َوِإْف تَػتَػَولَّْوا َكَما تَػَولَّْيُتْم ِمْن  فاآلية تشهد ٥بوازف والرـو
[ وإ٭با تولوا وأدبروا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يـو أحد 16]الفتح:قَػْبُل{

 وقاؿ سبحانو: وإف تتولوا من الرسوؿ كما توليتم يـو أحد.

فهوازف حارّٔم النيب يـو حنْب، والرـو حارّٔم يـو مؤتة، ويـو حنْب حضر ىو بنفسو،  
}َويَػْوـَ ُحنَػْيٍن ِإْذ  ، كما قاؿ اهلل سبحانو:وأدبر عنو ُب ذلك اليـو من أدبر من أصحابو

َأْعَجَبْتُكْم َكثْػَرُتُكْم فَػَلْم تُػْغِن َعْنُكْم َشْيئًا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اْْلَْرُض ِبَما رَُحَبْت ثُمَّ َولَّْيُتْم 
 [ اآلية.25]التوبة: ُمْدِبرِيَن{

لألمر جعفر بن أيب طالب صلوات اهلل عليو، فقتل ٍب ورل  ([80])وأما مؤتة فكاف متورل 
األمر بعده زيد بن حارثة فقتل رٞبة اهلل عليو، ٍب عبداهلل بن رواحة األنصاري، فقتل أيضاً 

 خالد بن الوليد ا٤بخزومي.رٞبة اهلل على ٝبيعهم، ٍب توذل أمر العسكر بعد ىؤالء 
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}َويَػْوَمِئٍذ يَػْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَف * بَِنْصِر  فكاف الظفر للمسلمْب كما قاؿ اهلل عز وجل ُب ذلك:
: اللَِّو يَػْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُىَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم{ [، فاإلماـ ا٤بطاع ُب ا٤بواضع الثالثة 5ػ4]الرـو

 هلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم.أحد وحنْب ومؤتو، فهو رسوؿ ا

وأمَّا بنو حنيفة فهم قـو مسلموف قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة، ألهنم قالوا لو: )كنَّا 
ندفع زكاة أموالنا )إذل رسوؿ اهلل، وأنت ال تستحق مقاـ الرسوؿ، فنحن نقسم زكاة 

 على فقرائنا ومساكيننا(.  ([81])أموالنا(

 [، فهؤالء قـو مسلموف.16]الفتح:  }تُػَقاتُِلونَػُهْم َأْو ُيْسِلُموَف{ فاهلل يقوؿ:

 وأمَّا فارس، فاستفتح بلدىم عمر، وأمَّا خراساف فاستفتحها عثماف.

الذين حارّٔم النيب صلى اهلل عليو وآلو فقد صح أف أورل البأس الشديد ىم ىوازف، فالرـو 
}فَِإْف ُتِطيُعوا يُػْؤِتُكُم اللَُّو َأْجًرا َحَسًنا َوِإْف تَػتَػَولَّْوا َكَما تَػَولَّْيُتْم  وسلم، لقوؿ اهلل سبحانو:

ْبُكْم َعَذابًا أَلِيًما{ [، فحرب ىوازف والرـو كانت بعد أحد بإٝباع 16]الفتح: ِمْن قَػْبُل يُػَعذّْ
 ال يشك ُب ذلك أحٌد فافهمو إف شاء اهلل.األمة 

وأمَّا أبو بكر، فقد َخرَّج إليهم خالد بن الوليد، فحارّٔم، وقتل منهم، وسىب أربع مائة 
صارت ُب دار أمّب ا٤بؤمنْب علي ابن أيب طالب ، ([82])نفس وكانت فيهم أـ ٧بمد ا٢بنفية

عليو السالـ، فأرسل إذل أىلها وأسلمها إليهم، فقالت ٥بم: )اعرضوين على ىذا الرجل(؛ 
فتزوجها عليو السالـ، فمن ىذه ا١بهة سألو أصحابو يـو ا١بمل أف ٯبيز ٥بم سيب نساء 

أيكم يأخذ عائشة بسهمو ؟  أىل البصرة، كما أجاز ٥بم أبو بكر، فكره ذلك، ٍب قاؿ ٥بم:
قالوا: ال أينا، قاؿ: فكيف وىي أعظم الناس جرماً؟فسكتوا حينئذ وسلموا األمر إذل أمّب 

 ا٤بؤمنْب.
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ؿ النهار، وأخذ زوجتو وتقدـ عليها ُب آخر ُب أو  ([83])وأمَّا خالد فقتل مالك بن نويرة
فسأؿ عمر أبابكر أف يغّب على خالد   ([84])النهار، وصرؼ عبداهلل بن عمر إياه بذلك

 السيب إذل بلدىم.فلم يفعل، فلمَّا أف مات أبو بكر رد عمر أولئك 

  

ػػػػػػػػػػػػػػ
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 ]تفسّب العبادة ُب كتاب اهلل[

 ]العبادة ُب كتاب اهلل[

 على ثالثة وجوه: 

}يَاأَيػَُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم  ، كما قاؿ سبحانو:* عبادة اهلل عز وجل
 [ يقوؿ: أطيعوه.21]البقرة:  َوالَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوَف{

}يَاأََبِت ِلَم تَػْعُبُد َما ََل َيْسَمُع َوََل يُػْبِصُر  كما قاؿ إبراىيم ا٣بليل ألبيو: * وعبادة الصنم،
 [.42]مرًن:  َوََل يُػْغِني َعْنَك َشْيًئا{

 }يَاَأَبِت ََل تَػْعُبدِ  ، كما قاؿ إبراىيم ا٣بليل عليو السالـ أيضاً:* وعبادة الشيطاف
[، فلم يكن أبو إبراىيم يصلي للشيطاف، وال يصـو لو وال أحد من 44]مرًن:  الشَّْيطَاَف{

ولد آدـ، إالّ أهنم يسعوف ُب مرضاتو، فجعل فعلهم ذلك و٠باه عبادة الشيطاف، كما قاؿ 
ـَ َأْف ََل تَػْعُبُدوا الشَّْيطَاَف ِإنَّوُ  سبحانو: َلُكْم َعُدوّّ  }أََلْم َأْعَهْد ِإلَْيُكْم يَابَِني َءاَد

 [.60]يس:ُمِبيٌن{

 ]شياطْب اإلنس أنكى ُب اإلغواء من شياطْب ا١بن[

فالشياطْب كثّب، أو٥بم إبليس الذي أغوى أبا البشر آدـ عليو السالـ، ٍب لو أعواف من 
شياطْب اإلنس؛ ألهنم أشد بالء، وأنكى ُب قلوب اآلدميْب من شياطْب ا١بن، ألهنم من 

م وإخواهنم وبِب عمهم، ولذلك حذرنا اهلل منهم حْب يقوؿ جنسهم، ومنهم وإليه
6 }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ِإفَّ ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْوََلدُِكْم َعُدوِّا َلُكْم سبحانو

 يَاأَيػَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ََل تَػتَِّخُذوا َءابَاءَُكمْ [، وقاؿ سبحانو:}14]التغابن:   فَاْحَذُروُىْم{
يَماِف َوَمْن يَػتَػَولَُّهْم ِمْنُكْم فَأُولَِئَك ُىُم  َوِإْخَواَنُكْم َأْولَِياَء ِإِف اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اإْلِ

}ََل َتِجُد قَػْوًما يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْْلِخِر  [، وقاؿ سبحانو:23]التوبة:  الظَّاِلُموَف{



َو َوَرُسوَلُو َوَلْو َكانُوا َءابَاَءُىْم َأْو َأبْػَناَءُىْم َأْو ِإْخَوانَػُهْم َأْو َعِشيَرتَػُهْم يُػَوادُّوَف َمْن َحادَّ اللَّ 
يَماَف َوَأيََّدُىْم ِبُروٍح ِمْنُو{  [ إذل آخرىا.22]ا٢بشر: ُأولَِئَك َكَتَب ِفي قُػُلوِبِهُم اإْلِ

فهو إبليس من أبالسة  فكل سلطاف جائر فهو فرعوف من فراعنة اآلدميْب، وكل عادل متمرد
اإلنس، وكل إنساف عاٍص فهو شيطاف من شياطْب اإلنس، فمن أطاع واحداً من ىؤالء 

}اتََّخُذوا َأْحَبارَُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْربَابًا  الثالثة، فقد عبده من دوف اهلل، كما قاؿ اهلل سبحانو:
}اْحُشُروا  [ اآلية، قاؿ اهلل عز وجل:31 ]التوبة: ِمْن ُدوِف اللَِّو َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم{

الَِّذيَن ظََلُموا َوَأْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا يَػْعُبُدوَف * ِمْن ُدوِف اللَِّو فَاْىُدوُىْم ِإَلى ِصَراِط 
[ يعِب سبحانو بقولو وأزواجهم: أعواهنم من زراع وصانع 23ػ  22]الصافات: اْلَجِحيِم{

تقـو إالّ ّٔؤالء الثالثة، ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو  وتاجر؛ ألف دولة الظا٤بْب ال
، وجعل رزقي ُب ظل ر٧بي، ودل ٯبعلِب حراثاً ([85])وسلم: ))إف اهلل بعثِب بالرٞبة واللُّحمة

 إف من شرار عباد اهلل ا٢براثْب والتجار إالّ من أخذ ا٢بق وأعطى وال تاجراً، أال
َواْغُلْظ َعَلْيِهْم }يَاَأيػَُّها النَِّبيُّ َجاِىِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن  ((، ٍب تلى ىذه اآلية:([86])ا٢بق

 [.9]التحرًن:  َوَمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيُر{

}َوََل تَػرَْكُنوا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموا فَػَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِف اللَِّو ِمْن  وقاؿ عز وجل:
صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم:  [ وقاؿ رسوؿ اهلل113]ىود:  َأْولَِياَء ثُمَّ ََل تُػْنَصُروَف{

 .([87])))ملعوف ملعوف من كثر سواد ظادل((، وقاؿ: ))ملعوف من رفع دواة ظادل((
ضرر عبادة الصنم، فضرر عبادة شياطْب اإلنس أشد ضرراً على اإلسالـ وا٤بسلمْب من  

وعبادة شياطْب ا١بن، ألف الصنم ٝباد ال يأمر وال ينهى، فضرر عبادتو على عباده ال على 
غّبه، وشياطْب ا١بن ليس اآلدميوف يروهنم، وال يسمعوف كالمهم، وشياطْب اإلنس تأمر 

 أصحأّم بسفك دماء ا٤بسلمْب، وىتك حرٲبهم وأخذ أموا٥بم.

عو بالقوؿ على اهلل با١برب والتشبيو، وإبطاؿ الوعد والوعيد، والعادل ا٤بتمرد يأمر أشيا
كما حكى عنهم رب  (،[88])وتكذيب الرسل واألنبياء واألئمة ا٥بادين، واألولياء والصا٢بْب

}َوَلْو تَػَرى ِإِذ الظَّاِلُموَف ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمََلِئَكُة انو:العا٤بْب، حْب يقوؿ سبح
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بَاِسُطو َأْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنْػُفَسُكُم اْليَػْوـَ ُتْجَزْوَف َعَذاَب اْلُهوِف ِبَما ُكْنُتْم تَػُقوُلوَف َعَلى اللَِّو 
َر اْلَحقّْ وَُكْنُتْم َعْن َءايَاتِِو َتْسَتْكِبرُ  [ قو٥بم على اهلل غّب ا٢بق من 93]األنعاـ:  وَف{َغيػْ

}أََلْم يُػْؤَخْذ  تعليم علمائهم ٥بم، وٙبريفهم لقوؿ اهلل عز وجل، كما قاؿ سبحانو فيهم:
]األعراؼ:  َعَلْيِهْم ِميثَاُؽ اْلِكَتاِب َأْف ََل يَػُقوُلوا َعَلى اللَِّو ِإَلَّ اْلَحقَّ َوَدَرُسوا َما ِفيِو{

}فَػَنَبُذوُه َورَاَء ظُُهورِِىْم َواْشتَػَرْوا ِبِو ثََمًنا قَِليًَل فَِبْئَس َما  سبحانو:[، وقاؿ 169
}نَػَبَذ َفرِيٌق ِمَن الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب   [، وقاؿ سبحانو:187]آؿ عمراف:  َيْشتَػُروَف{

}ُيَحرُّْفوَف  [ وقاؿ عز وجل:101]البقرة:  ِكَتاَب اللَِّو َورَاَء ُظُهورِِىْم َكأَنػَُّهْم ََل يَػْعَلُموَف{
اْلَكِلَم ِمْن بَػْعِد َمَواِضِعِو يَػُقوُلوَف ِإْف ُأوتِيُتْم َىَذا َفُخُذوُه َوِإْف َلْم تُػْؤتَػْوُه 

 [ اآلية.41]ا٤بائدة:فَاْحَذُروا{

فا٢بشوية واإلمامية، يدينوف ُب كثّب من أدياهنم بدين اليهود والنصارى، علماؤىم 
يعلموف، ألهنم اتبعوا أىواءىم وأدبروا عن علماء آؿ  وأتباعهم، وىم ال

فضلوا وأضلوا كثّباً، وضلوا عن سواء السبيل، فالنيب عليو السالـ يقوؿ ٥بم:   ،([89])رسو٥بم
يدخلوكم من باب ردى ولن ٱبرجوكم من باب  ))عليكم بأىل بيٍب فإهنم لن

 ((.([90])ىدى

قالوا ىم: ٫بن ٪بد معرفة الكتاب والسنة مع غّب أىل بيت النيب أوسع وأكثر، وأوكد 
 وؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم.وأبْب، رداً على اهلل، وتكذيباً لرس

فعداوة عادل السوء وضرره أشد من عداوة السلطاف ا١بائر ا٤بعلن بالفسوؽ والفجور؛ ألف  
السلطاف ا١بائر قد أظهر أمره للجاىل والعادل، فال يتبعو )بعد إظهار جوره إال ظادل مثلو، 

ال يقاربو، وىذا    ([92]) ( وزينتها، والذي ال يريد([91])ال يبارل بنفسو وال بدينو، يريد الدنيا
فهو مقر على نفسو بالظلم معَبؼ بأف الذي  السلطاف وإف عادى أىل ا٢بق وحارّٔم،

 ٰباربو خّب منو، وأقرب إذل اهلل.
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والعادل ا٤بموه يدخل على أشياعو التهمة بإظهاره ٥بم التنسك والورع، فالعابد ا١باىل يسرع 
إذل قبوؿ قولو، وإذل طاعتو وأمره وهنيو، ألنو قلده دينو، واتبع ىوى نفسو، وأشركو ُب 

 على طاعة خالقو. عبادتو، وآثر طاعتو

فمثل السلطاف ا١بائر والعادل ا٤بموه، كمثل فرعوف والسامري، ألف فرعوف قاؿ ٥باماف: ابن 
رل صرحاً لعلي أطلع إذل إلو موسى، إذ كاف عنده أف إلو موسى ساكن ُب السماء 

 وقارفيها.

ي وقاؿ ٥بم السامري: ىذا إ٥بكم وإلو موسى فنسي، فأظهر إليهم العجل فقاؿ ٥بم: نس
موسى أف إ٥بو حاضر ىاىنا، وأنو ذىب يطلبو ُب جبل طور سيناء، أفال ترى أف السامري 

 ألطف مدخالً من فرعوف !.

وكذلك من قاؿ على اهلل عز وجل بالتشبيو اليـو فهو على سّبة فرعوف والسامري، عليهما 
 لعنة اهلل، وأنا أبْب فساد قو٥بم ُب موضعو إف شاء اهلل تعاذل.

 ا٤بستضعفْب الذين يعينوف الظادل بأموا٥بم[]ذـ 

السالـ ُب كالـ  ([94])عليهم ([93])وقاؿ زيد بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب
وأموالو  (،[97])وعباده َخَوالً  (،[96])اٚبذت ا١ببابرة دين اهلل دغالً  ([95])طويل: )وقدٲباً 

والسحت با٥بدية، ٯببوهنا من  ([99])فاستحلوا ا٣بمر بالنبيذ، وا٤بسكر بالركاة(،[98])دوالً 
ط اهلل، وينفقوهنا ُب معاصي اهلل، ووجدوا على ذلك من خونة أىل العلم والزراع سخ

والتجار والصناع، وا٤بتأكلْب بالدين أعواناً، فبتلك األعواف خطبت أئمة ا١بور على ا٤بنابر، 
وبتلك األعواف قامت راية الفسق ُب العساكر، ؤّؤالء األعواف أخيف العادل، فال ينطق، 

ا١باىل فيسأؿ، وبتلك األعواف مشى ا٤بؤمن ُب طبقاهتم بالتقية والكتماف، وال يتعظ لذلك 
 فهو كاليتيم ا٤بفرد يستذلو من ال يتق اهلل تعاذل والسالـ(.

، ٍب ىؤالء الزراعوف والتجار ([100])فلوال األعواف ما ثبت لظادل دولة، )وال ٥بم مقالة(
والصناع يزعموف أهنم مستضعفوف مقهوروف مغلوبوف فكأهنم دل يسمعوا قوؿ رّٔم عز وجل 
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}ِإفَّ الَِّذيَن تَػَوفَّاُىُم اْلَمََلِئَكُة ظَاِلِمي َأنْػُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم قَاُلوا   حْب يقوؿ سبحانو:
َتْضَعِفيَن ِفي اْْلَْرِض قَاُلوا َأَلْم َتُكْن َأْرُض اللَِّو َواِسَعًة فَػتُػَهاِجُروا ِفيَها فَأُولَِئَك ُكنَّا ُمسْ 

[، فلم يقبل سبحانو عذرىم بل عذّٔم على 97]النساء:  َمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصيًرا{
}يَاِعَباِدَي الَِّذيَن  سبحانو:نصرىم للظادل بأبداهنم وأموا٥بم على ا٢بق واحملقْب، ٍب قاؿ 

[، وقاؿ رسوؿ اهلل صلَّى اهلل 56]العنكبوت:  َءاَمُنوا ِإفَّ َأْرِضي َواِسَعٌة فَِإيَّاَي فَاْعُبُدوِف{
عليكم    ([101]) عليو وآلو وسلم: ))لتأمرف با٤بعروؼ، ولتنهن عن ا٤بنكر، أو ليسلطن

شراركم فيسومونكم سوء العذاب، ٍب يدعوا خياركم، فال يستجاب ٥بم حٌب إذا بلغ 
الكتاب أجلو كاف اهلل ا٤بنتصر لنفسو، فيقوؿ: ما منعكم إذ رأيتموين أعصى أف ال تغضبوا 

((، فبإعراضهم عن األمر با٤بعروؼ، والنهي عن ا٤بنكر سلط اهلل عليهم الظا٤بْب، ([102])رل
فلم يستجب دعاءىم على ظا٤بيهم؛ ألف أكثرىم نسب ظلم ظا٤بيهم إذل خالقهم، فيقوؿ: 

ٍب ىم ُب خالؿ ذلك يقولوف: إف ظلمو ىذا بقضاء اهلل وقدره وإرادتو ومشيئتو عليهم، 
اللهم انصفنا من ظا٤بنا، فمن ينصفهم إذا كاف بزعمهم أنو ػ عز وجل عن قو٥بم ػ الذي 
قضى عليهم بالظلم، فدعاؤىم على ىذا ا٢باؿ كما قاؿ اهلل سبحانو فيهم، وُب إخواهنم 

}ِإَلَّ ِفي  وقاؿ: [،50غافر:}َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفرِيَن ِإَلَّ ِفي َضََلٍؿ{ ] حْب يقوؿ عز وجل:
، وكذلك يـو القيامة ال يدروف ٩بن يطلبوف النصفة على من ([103])[37]غافر:تَػَباٍب{

ا٤بْب، فمن ظلمهم إذا كاف اهلل الذي قضى عليهم بزعمهم كل ظلم نزؿ ّٔم من الظ
ا٤بنصف ٥بم على من ظلمهم وتعدى عليهم؟ غّب أهنم ال يدروف مع ذلك أف الظادل الذي 

، إذا كاف اعتقادىم أف خالقهم قبض قبضة   ([104])يُرحم باليمْب، يـو القيامة أو ا٤بظلـو
فقاؿ: ىؤالء من أىل ا١بنة وال أبارل، ٍب قبض قبضة بالشماؿ، فقاؿ: ىؤالء من أىل النار 

.  وال أبارل، فليس يدروف الظادل من القبضة اليمُب أو ا٤بظلـو

ٍب يزعموف مع ذلك أف ليس لإلنساف استطاعة على العمل وأف الفعل كلو هلل ال يسأؿ  
عاصي من أفعا٥بم ال من فعلو، ولذلك أقسم لرسولو عما يفعل، فقد بْب سبحانو أف ا٤ب

 ]ا٢بجر[.({51( َعمَّا َكانُوا يَػْعَمُلوَف)51فَػَورَبَّْك لََنْسأَلَنػَُّهْم َأْجَمِعيَن)وقاؿ: }
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 ]القدرية مبطلوف لوعيد اهلل عز وجل[

من فإف سلموا من ا١برب والقدر، ونزَّىوا اهلل من التقدير عليهم بظلم ظا٤بهم، دل يسلموا 
إبطاؿ وعيد اهلل عندما زعموا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ:))ادخرت 

شفاعٍب ألىل الكبائر من أمٍب((، فإذا كاف النيب يشفع لظا٤بهم دل يصلوا إذل النصفة، ألف 
ظا٤بهم من أمتو، دل يظلمهم ا٤بشرؾ الذي ينكر نبوة ٧بمد عليو السالـ فافهمو، فإف القـو 

ال يفيقوف منها أبداً حٌب يروف، كما قاؿ اهلل   ([105])مظلمة ىائلة منقلةُب عشواء 
لَُتْسأَُلنَّ يَػْوَمِئٍذ َعِن (ثُمَّ 3(ثُمَّ لَتَػَرُونػََّها َعْيَن اْلَيِقيِن)2}لَتَػَرُوفَّ اْلَجِحيَم) سبحانو:
}َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَؾ فَػَبَصُرَؾ اْليَػْوـَ  ]التكاثر[ وقاؿ عز وجل: ({4النَِّعيِم)
 [.22]ؽ: َحِديٌد{

فلو نسبوا ظلم ظا٤بهم ىذا إذل الظادل، ونزىوا خالقهم من ا١برب والتشبيو، لدفع عنهم ظلم 
}َوَلْن [، وقاؿ:38]ا٢بج: اللََّو يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن َءاَمُنوا{}ِإفَّ  الظا٤بْب، كما قاؿ سبحانو:

[، ٍب قاؿ سبحانو 141]النساء: َيْجَعَل اللَُّو لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيًَل{
اِع ِإَذا َدَعافِ  لرسولو:  }َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنّْي فَِإنّْي َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

}اْدُعوِني [، وقاؿ سبحانو:186]البقرة: فَػْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْليُػْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم يَػْرُشُدوَف{
َأْسَتِجْب َلُكْم ِإفَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَف َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَف َجَهنََّم 

ي، ضاؿ غوي [، فأي استكبار و٘برب أعظم من قوؿ ٦برب قدر 60]غافر: َداِخرِيَن{
إف ا٤بعاصي الٍب نفاىا اهلل عن نفسو، ونسبها إذل ظلمة عبيده أف يقوؿ: إهنا من   يقوؿ:

}َوِإَذا فَػَعُلوا فَاِحَشًة قَاُلوا َوَجْدنَا  اهلل قضى ّٔا وقدرىا على خلقو؟! وىو يقوؿ سبحانو:
َها َءابَاَءنَا َواللَُّو َأَمَرنَا ِبَها ُقْل ِإفَّ اللََّو ََل   يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء أَتَػُقوُلوَف َعَلى اللَِّو َما ََل َعَليػْ

ونفى عن نفسو ما نسبوه   ([106])[، فأكذّٔم اهلل سبحانو بقولو128]األعراؼ: تَػْعَلُموَف{
ْنَس ِإَلَّ لِيَػْعُبُدوِف{ سبحانو: إليو بظلمهم، وقاؿ  [.56]الذاريات: }َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ
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َر  قد ميز اهلل سبحانو بْب تقديره وتقدير خلقو فقاؿ سبحانو: }َوالَِّذي َقدَّ
[، ٍب قاؿ 49]القمر: }ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر{ [، وقاؿ عز وجل:3]األعلى:فَػَهَدى{
(ثُمَّ السَِّبيَل 15(ِمْن نُْطَفٍة َخَلَقُو فَػَقدَّرَُه)14}ِمْن َأيّْ َشْيٍء َخَلَقُو) جل:عز و 

}َوَخَلَق  [، وقاؿ:23]ا٤برسالت: }فَػَقَدْرنَا فَِنْعَم اْلَقاِدُروَف{ ]عبس[، وقاؿ:({19َيسََّرُه)
رَُه تَػْقِديرًا{  [.2]الفرقاف: ُكلَّ َشْيٍء فَػَقدَّ

}َوأَنْػَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء  [،17]الرعد: َلْت َأْوِديٌَة بَِقَدرَِىا{}َفَسا ٍب قاؿ عز وجل:
[، فهذا تقدير اهلل عز وجل، دل يذكر أنو قدر ا٤بعاصي وال الطاعة، إالّ 18]ا٤بؤمنوف:ِبَقَدٍر{

ونسبها إذل ا٤بطيع والعاصي، ونفاٮبا عن  ([107])أنو سبحانو أمر بالطاعة، وهنى عن ا٤بعصية
نفسو، ونسب سبحانو تقدير ا٤بعاصي، كما قاؿ ُب الوليد بن ا٤بغّبة ا٤بخزومي، اللعْب حْب 

َر) يقوؿ: َر)(ثُمَّ قُِتَل َكْيَف 15(فَػُقِتَل َكْيَف َقدََّر)14}ِإنَُّو َفكََّر َوَقدَّ (ثُمَّ 19َقدَّ
(فَػَقاَؿ ِإْف َىَذا ِإَلَّ ِسْحٌر 11(ثُمَّ َأْدبَػَر َواْسَتْكبَػَر)11(ثُمَّ َعَبَس َوَبَسَر)11َنَظَر)
}إذا تتلى  ]ا٤بدثر[، وقاؿ سبحانو فيو أيضاً:({11(ِإْف َىَذا ِإَلَّ قَػْوُؿ اْلَبَشِر)13يُػْؤثَػُر)

بحانو تقدير ا٤بعاصي كلها إذل [، نسب س15]ف: عليو آياتنا قاؿ أساطير اْلولين{
فاعلها، وذكر أهنا بعلمو، ليس بإرادتو وال ٗبشيئتو، وال بقضائو وال بتقديره، وال بأمره، وال 

 علمو الذي أدخلهم ُب ا٤بعاصي.

 ]الرد على من قاؿ أف السنة ليست من اهلل عز وجل[

لكتاب اهلل ورداً على اهلل، إف السنَّة من رسوؿ اهلل ليست من اهلل، تكذيباً  قالت الحشوية6
}ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر َوَما َأنَا ِمَن  إذ يقوؿ سبحانو لرسولو:

}قَاَؿ الَِّذيَن ََل يَػْرُجوَف ِلَقاَءنَا اْئِت ِبُقْرَءاٍف َغْيِر [، وقاؿ عز وجل:86]ص:اْلُمَتَكلِّْفيَن{
ْلُو ُقْل َما َيُكوُف لِ  لَُو ِمْن تِْلَقاِء نَػْفِسي ِإْف أَتَِّبُع ِإَلَّ َما يُوَحى ِإَليَّ ِإنّْي َىَذا َأْو بَدّْ ي َأْف أَُبدّْ

}ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا ِمَن  [ وقاؿ:15]يونس: َأَخاُؼ ِإْف َعَصْيُت رَبّْي َعَذاَب يَػْوـٍ َعِظيٍم{
ِإَلَّ َما يُوَحى ِإَليَّ َوَما أَنَا ِإَلَّ نَِذيٌر  الرُُّسِل َوَما َأْدِري َما يُػْفَعُل ِبي َوََل ِبُكْم ِإْف َأتَِّبعُ 
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َنا بَػْعَض اْْلَقَاِويِل) [، وقاؿ سبحانو:9]األحقاؼ:ُمِبيٌن{ ( َْلََخْذنَا 33}َوَلْو تَػَقوََّؿ َعَليػْ
 ]ا٢باقة[اآلية. ({32( ثُمَّ َلَقطَْعَنا ِمْنُو اْلَوتِيَن)31ِمْنُو بِاْلَيِميِن)

اآلية وما أشبهها من اآليات، أف ٝبيع ما جاء بو رسولو من  بْب اهلل سبحانو ُب ىذه
الكتاب والسنة، أنو منو ليس من رسولو وأف رسولو مبلغ لرسالتو إذل خلقو، وأنو مؤٍد أمانتو 

إذل عباده، وأف الكتاب والسنة أنز٥بما عز وجل عليو، على يدي رسولو جربيل الروح 
}لِلَِّو اْْلَْمُر ِمْن  [، وقاؿ:54]األعراؼ:َخْلُق َواْْلَْمُر{}َأََل َلُو الْ  األمْب، كما قاؿ سبحانو:

: قَػْبُل َوِمْن بَػْعُد{ }َورَبَُّك َيْخُلُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر َما َكاَف َلُهُم  [، وقاؿ:4]الرـو
 [، األمر كلو هلل.68]القصص: اْلِخيَػَرُة{

ر، فرسلو مأموروف كا٤بالئكة، فرسلو من ا٤بالئكة واإلنس مأموروف، فاآلمر خالؼ ا٤بأمو 
وا١بن واإلنس، فإذا كاف اهلل يأمر ويفرض، ويتعبد خلقو ٗبا تعبدىم، ألنك تعلم أف اهلل 

[، ٍب فرض 11]النساء: }َوِإْف َكاَنْت َواِحَدًة فَػَلَها النّْْصُف{ فرض للبنت النصف، لقولو:
 لبنت االبن النصف بالسنة.

فرض البنة االبن النصف بغّب أمر   ([108])وآلو وسلم فإذا قلت: إف النيب صلى اهلل عليو
من اهلل، فقد جعلتو نداً ٣بالقو؛ إذا كاف يفرض ويتعبد، كفرض خالقو وتعبده، فهذا معبود 

ُمتَػَعّبد، بإٝباع أىل العقوؿ فالعاقل ال يقوؿ أبداً إالّ أف ثاٍف، فالرسوؿ عابد، وا٤برِسل 
}يَاأَيػَُّها النَّاُس  العبادة من العابد، والعابد غّب ا٤بعبود، فالرسوؿ داخل ُب قوؿ اهلل تعاذل:

َما  6 }ُقِل اللََّو َأْعُبُد ُمْخِلًصا َلُو ِديِني فَاْعُبُدوا[، وقاؿ لو ربو21]البقرة: اْعُبُدوا رَبَُّكُم{
 [.15ػ14]الزمر: ِشْئُتْم ِمْن ُدونِِو{

}َوِمْن قَػْبِلِو   إهنا سنة ٧بمد، وكتاب ٧بمد، فهو كقوؿ اهلل عز وجل: وأمَّا قوؿ القائل6
ٌؽ ِلَسانًا َعَربِيِّا{ [، ٍب قاؿ 17]ىود: ِكَتاُب ُموَسى ِإَماًما َورَْحَمًة َوَىَذا ِكَتاٌب ُمَصدّْ

[ كقولو لعيسى بن 38]الرعد: ِلَرُسوٍؿ َأْف يَْأِتَي ِبآيٍَة ِإَلَّ بِِإْذِف اللَِّو{}َوَما َكاَف  سبحانو:
[، فاهلل عز وجل الذي أنطق ا٤بيت على 110]ا٤بائدة}َوِإْذ ُتْخِرُج اْلَمْوَتى بِِإْذِني{مرًن

التوراة واإل٪بيل، والزبور والفرقاف، وٝبيع  ([109])يدي روحو عليو السالـ، ليس نبيو ولذلك
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الكتب الٍب أنز٥با اهلل على رسلو منو خلقها وأحدثها، وكوهنا عند إرادتو عز وجل؛ إلنزا٥با 
ِإَلَّ اْسَتَمُعوُه َوُىْم  }يَْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن رَبِّْهْم ُمْحَدثٍ  على رسلو، كما قاؿ سبحانو:

}وََكَذِلَك أَنْػَزْلَناُه قُػْرَءانًا َعَربِيِّا َوَصرَّفْػَنا ِفيِو ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم  [، وقاؿ:2]األنبياء:يَػْلَعُبوَف{
 [.113]طو: يَػتػَُّقوَف َأْو ُيْحِدُث َلُهْم ِذْكًرا{

٧بدث، وكتابو الذي جاء بو  قد بْب سبحانو أف كتبو ٧بدثة بإحداث الرسل، فالرسوؿ 
ألمتو ٧بدٌث أيضاً، فكالٮبا ٧بدثاف ليسا قدٲبْب، فالقدًن اهلل عز وجل احملدث ٥بما 

ولغّبٮبا، وكلما نسب إليو من ا٢بيواف وا١بماد، فهو ٨بلوؽ ٧بدث ٦بعوؿ؛ كوَّنو سبحانو 
 بعد إذ دل يكن.

زعموا أف التوراة تأليف موسى، فقوؿ ا٢بشوية ُب سنة اهلل كقوؿ اإلمامية ُب كتب اهلل؛ إذ 
والزبور تأليف داوود، واإل٪بيل تأليف عيسى، والقرآف تأليف ٧بمد عليهم السالـ سواء 

سواء، فا٢بشوية تنكر ىذا القوؿ على اإلمامية، ٍب ىم ُب خالؿ ذلك يقولوف ُب سنة اهلل،  
}ُصمّّ  حْب يقوؿ:  ([110])  كما قالت اإلمامية ُب كتب اهلل، فمثل الفريقْب، كما قاؿ اهلل

}ِإْف ُىْم ِإَلَّ َكاْْلَنْػَعاـِ  [، وقاؿ سبحانو لرسولو:171]البقرة: ُبْكٌم ُعْمٌي فَػُهْم ََل يَػْعِقُلوَف{
 [.44]الفرقاف:َبْل ُىْم َأَضلُّ َسِبيًَل{

قالوا: ٯبب على اإلنساف أف يأخذ ٗبا جاء بو الرسوؿ من الكتاب والسنة، كما أمر 
}َوَما َءاتَاُكُم الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم  سبحانو ٝبيع خلقو بذلك حْب يقوؿ سبحانو:

 [.7]ا٢بشر: َعْنُو فَانْػتَػُهوا َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقاِب{

 ]تفسّب القضاء ُب كتاب اهلل[

 ]القضاء ُب كتاب اهلل[

 على ثالثة أوجو: قضاء خلق، وقضاء أمر، وقضاء علم.

 [.12]فصلت: }فَػَقَضاُىنَّ َسْبَع َسَمَواٍت ِفي يَػْوَمْيِن{ * فقضاء خلق: كما قاؿ سبحانو:
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ُدوا ِإَلَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن }َوَقَضى رَبَُّك َأَلَّ تَػْعبُ  * وقضاء أمر: قاؿ اهلل سبحانو:
 [.23]اإلسراء: ِإْحَسانًا{

َنا ِإَلى بَِني إْسرائِيَل ِفي اْلِكَتاِب لَتُػْفِسُدفَّ ِفي  * وقضاء علم: قوؿ اهلل سبحانو: }َوَقَضيػْ
 [.4]اإلسراء: اْْلَْرِض َمرَّتَػْيِن َولَتَػْعُلنَّ ُعُلوِّا َكِبيًرا{

بِب إسرائيل ُب اإل٪بيل أهنم سيختاروف الفساد ُب أرضهم مرتْب، ٍب يقوؿ سبحانو: أعلمنا 
[، يقوؿ: أعلمنا لوطاً عليو السالـ 66]ا٢بجر: }َوَقَضيْػَنا ِإلَْيِو َذِلَك اْْلَْمَر{قاؿ سبحانو:

 أف دابر عصاة قومو مقطوٌع مصبحْب.

 وُب ذلك ما يقوؿ الشاعر: 

ما ىو   قضى قبل خلق ا٣بلق
 كائن
 و٪بواىا وموقع أمرىاىواىا 

 خالئق ال ٚبفى عليو أمورىا  
 وقبل ا٥بوى ما قد ٯبن ضمّبىا

فاألشياء كلها بعلم اهلل، أال يعلم َمْن َخَلق وىو اللطيف ا٣ببّب، )فجميع ما كاف من أفعاؿ 
اآلدميْب وما سيكوف منهم بقضاء اهلل، إنو سيكوف ذلك منهم واختياراً من أنفسهم؛ ال 

عن زيد  ([111])لم اهلل أنو يضطرىم إذل الطاعة وا٤بعصية، وُب ذلك ما روي(اضطراراً من ع
بن علي ]عليو السالـ[ أنو قاؿ: )اللهم إنا نعوذ بك أف نفَبي عليك الكذب، أو نقوؿ 

  على رسولك )أو نزعم أف ٖبالؼ ما أنزلت

أو نزعم أنك   ([112])اإلٲباف إقرار بال عمل، أو نزعم أف من عصى اهلل ورسولو أولياء لك(
ؼ ما أنزلت عليو من حالؿ دل تكمل دينك، أو نزعم أف رسوؿ اهلل عليو السالـ قاؿ ٖبال

 أو حراـ(.
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 ]تفسّب الكتاب ُب القرآف[

 ]الكتاب ُب القرآف[

 على ثالثة وجوه:

[، يعِب: 105]النساء: }ِإنَّا أَنْػَزْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقّْ{ * قاؿ اهلل عز وجل لرسولو:
 القرآف.

ـُ{ٍب قاؿ سبحانو: }  *  [، يقوؿ فرض عليكم.183]البقرة: ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَّْيا

* والوجو الثالث: تفسّب علم اهلل، كما قاؿ سبحانو لرسولو ُب أصحابو يـو أحد عند ما 
}َلْو َكاَف لََنا ِمَن اْْلَْمِر َشْيٌء َما قُِتْلَنا َىاُىَنا ُقْل َلْو ُكْنُتْم ِفي بُػُيوِتُكْم لَبَػَرَز الَِّذيَن   قالوا:

يقوؿ: لربز الذين علم اهلل  [،154آؿ عمراف:َقْتُل ِإَلى َمَضاِجِعِهْم{ ]ُكِتَب َعَلْيِهُم الْ 
اختياراً من أنفسهم لطلب الشهادة ُب سبيل اهلل بْب يدي رسوؿ اهلل  منهم أهنم سينفروف

صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وأف أعداء اهلل سيختاروف قتلهم لطلب الدنيا، فالرباز فعل 
للقاتل، وعلم اهلل ٧بيط بالبارز والقاتل، وأفعا٥بما، وليس علم اهلل للبارز، كما القتاؿ فعل 

الذي أدخلهما، وجربٮبا على الرباز والقتل؛ ألف الرباز والقتل فعل ٥بما باالختيار ال 
 .([113])باالضطرار، ولذلك أثاب اهلل البارز وعاقب الفار

)وتصديق ما قلنا أف تفسّب الكتاب ىاىنا علم اهلل قوؿ اهلل سبحانو ُب مواضع شٌب من 
ُموا َوَءاثَارَُىْم وَُكلَّ َشْيٍء  القرآف حْب يقوؿ عز وجل: }َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَّ

}َىَذا ِكَتابُػَنا يَػْنِطُق َعَلْيُكْم بِاْلَحقّْ إِنَّا ُكنَّا  [، وقاؿ:12]يس:أْحَصيْػَناُه ِفي ِإَماـٍ ُمِبيٍن{
}َفَل ُكْفَراَف ِلَسْعِيِو َوِإنَّا َلُو   [، وقاؿ:29]ا١باثية:َنْستَػْنِسُخ َما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف{

[، 59]األنعاـ:ُمِبيٍن{َوََل َرْطٍب َوََل يَاِبٍس ِإَلَّ ِفي ِكَتاٍب [، وقاؿ: }94]األنبياء:َكاتُِبوَف{
}َوَما يُػَعمَُّر  [، وقاؿ:51]التوبة:}ُقْل َلْن ُيِصيبَػَنا ِإَلَّ َما َكَتَب اللَُّو لََنا ُىَو َمْوََلنَا{ وقاؿ:

َقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإَلَّ ِفي ِكَتاٍب{ ( 11}ِكَراًما َكاتِِبيَن) [، وقاؿ:11]فاطر:ِمْن ُمَعمٍَّر َوََل يُػنػْ
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}َكَتَب اللَُّو َْلَْغِلَبنَّ َأنَا َوُرُسِلي ِإفَّ اللََّو  ]اإلنفطار[، وقاؿ:({11ْفَعُلوَف)يَػْعَلُموَف َما تػَ 
 [.21]آّادلة:َقِويّّ َعزِيٌز{

فتفسّب ىذه اآلية وما أشبهها من اآليات: علم اهلل أهنم سيختاروف من تلقاء أنفسهم 
}ُقْل َأتُػَنبُّْئوَف اللََّو ِبَما ََل  ٤بعصيةالطاعة، وا٤بعصية ودل يعلم أف علمو اضطرىم إذل الطاعة وا
يَػْعَلُم ِفي السََّمَواِت َوََل ِفي اْْلَْرِض ُسْبَحانَُو َوتَػَعاَلى َعمَّا 

 القتل على وجهْب:ألف  (،[114])[،(18]يونس: ُيْشرُِكوَف{

}الَِّذيَن َءاَمُنوا  اهلل، * وقتل ُب سبيل الطاغوت، كما قاؿ اهلل سبحانو:  * قتل ُب سبيل
يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِل اللَِّو َوالَِّذيَن َكَفُروا يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِل الطَّاُغوِت فَػَقاتُِلوا َأْولَِياَء 

كاف ُب سبيل اهلل فهو بأمر اهلل أمر ٚبيّب وحـز ال أمر   [ اآلية، فما 76]النساء: الشَّْيطَاِف{
حتم وجرب وقسر، وما كاف ُب سبيل الطاغوت، فهو من ا٤بعتدي الظادل ال بأمر اهلل وال 

}َفَطوََّعْت  مشيئتو وال تقديره، بل قد هناه عز وجل عن ذلك كما قاؿ سبحانو ُب ابن آدـ:
[، فهذا أوؿ من قتل مسلماً ظلماً وعدواناً ُب دار 30]ا٤بائدة: {َلُو نَػْفُسُو قَػْتَل َأِخيِو فَػَقتَػَلوُ 

اإلسالـ، وىو الذي سن القتل ُب سبيل الطاغوت ُب ٝبيع ولد آدـ، وإ٭با قاؿ اهلل عز 
[، يقوؿ: علم منهم؛ قامت 154]آؿ عمراف:}لَبَػَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل{ وجل:

الصفات ٱبلف بعضها بعضاً، كما قاؿ  على مقاـ من؛ إذ ٮبا من حروؼ
بُوا ِبآيَاتَِنا{ سبحانو: يقوؿ: على القـو  ،[77]األنبياء:}َوَنَصْرنَاُه ِمَن اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّ

الذين كذبوا بآياتنا، وقاؿ فرعوف اللعْب وألصلبنكم ُب جذوع النخل يعِب على جذوع 
 النخل.

}َوَما يُػَعمَُّر  قوؿ اهلل سبحانو:  ([115])ىاىنا علم اهللوتصديق ما قلنا، أف تفسّب الكتاب  
َقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإَلَّ ِفي ِكَتاٍب{ (.[116])[، يقوؿ: ُب علمو11]فاطر:  ِمْن ُمَعمٍَّر َوََل يُػنػْ

 

}َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اْْلَْرِض َوََل ِفي َأنْػُفِسُكْم ِإَلَّ ِفي ِكَتاٍب ِمْن قَػْبِل  وقاؿ سبحانو: 
َرَأَىا{  ٱبلق األنفس.[، يقوؿ: ُب علم اهلل من قبل أف 22]ا٢بديد:َأْف نَػبػْ
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}َفَمْن يَػْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُىَو ُمْؤِمٌن َفََل ُكْفَراَف ِلَسْعِيِو َوِإنَّا َلُو   وقاؿ سبحانو: 
 [، يقوؿ سبحانو: عا٤بوف.94]األنبياء:َكاتُِبوَف{

  [.75النمل:] }َوَما ِمْن َغائَِبٍة ِفي السََّماِء َواْْلَْرِض ِإَلَّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن{ وقاؿ سبحانو:

 ]تفسّب األذف ُب كتاب اهلل[

َوَما َكاَف على وجهْب: أذف أمر، وأذف علم، فأما أذف األمر فقولو سبحانو: } ]اْلذف[ 
[، يقوؿ بأمر اهلل كما قاؿ 145]آؿ عمراف:  لِنَػْفٍس َأْف تُػْؤِمَن ِإَلَّ بِِإْذِف اللَِّو{

[، صدؽ اهلل عز وجل لوال أنو شاء 29]التكوير:للَُّو{}َوَما َتَشاُءوَف ِإَلَّ َأْف َيَشاَء ا سبحانو
وأذف لنا اإلٲباف ما اىتدى واحد منا إذل اإلٲباف من تلقاء نفسو بغّب ىداية من اهلل، ولكن 
 اهلل ىدانا إذل اإلٲباف بو بالعقوؿ والرسل والكتب، فبو سبحانو ىدايتنا إذل اإلٲباف ال بغّبه.

}َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِإَلَّ بِِإْذِف  ا قاؿ اهلل:فعلمو كم وأما األذف ُب الثاين:
}َوَما ُىْم ِبَضارّْيَن ِبِو ِمْن َأَحٍد ِإَلَّ  [، يقوؿ: إال بعلم اهلل، وقاؿ سبحانو:11]التغابن:اللَِّو{

 [، يقوؿ: بعلم اهلل.102]البقرة: بِِإْذِف اللَِّو{

لِنَػْفٍس َأْف تُػْؤِمَن ِإَلَّ بِِإْذِف سبحانو6 }َوَما َكاَف  قوؿ اهلل والوجو الثاني6
[، يقوؿ: بأمر اهلل، صدؽ اهلل عز وجل، لوال أنو أراد وشاء إٲباناً بو دل 100]يونس:اللَِّو{

}َوَما َتَشاُءوَف ِإَلَّ َأْف َيَشاَء اللَُّو َربُّ  يأمر بذلك، كما قاؿ سبحانو:
 . ([117])اآلية [29]التكوير:اْلَعاَلِميَن{

٤با ركب فينا العقوؿ، وأرسل إلينا الرسل، وأنزؿ عز وجل علينا الكتب، وركب فينا استطاعة 
َواللَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َفآِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َوالنُّوِر الَِّذي َأنْػَزْلَنا اإلٲباف بو، قاؿ حينئذ: }

 [.8]التغابن: َخِبيٌر{
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 ]تفسّب الكفر ُب كتاب اهلل[

 ]الكفر[

 على وجهْب: 

كما حكى اهلل عز وجل عمن أنكر ذلك حْب  كفر جحود، وإنكار للبعث والنشور،
َنا وَُكنَّا تُػَرابًا َوِعظَاًما أَئِنَّا قالوا ُعوثُوَف)6 }أَِئَذا ِمتػْ (ُقْل نَػَعْم 13(َأَوَءابَاُؤنَا اْْلَوَُّلوَف)12َلَمبػْ

(فَِإنََّما ِىَي زَْجَرٌة َواِحَدٌة فَِإَذا ُىْم 14َوَأنْػُتْم َداِخُروَف)
 [.16،19]الصافات: ({15يَػْنُظُروَف)

ِئْن َكَفْرُتْم }لَِئْن َشَكْرُتْم َْلَزِيَدنَُّكْم َولَ  كما قاؿ اهلل عز وجل: والوجو الثاني6 كفر نعمة،
[، حكم اهلل عز وجل لشاكر النعمة بالزيادة، ولكافر 7]إبراىيم: ِإفَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد{

}َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنْػَزَؿ اللَُّو فَُأولَِئَك ُىُم  النعمة بالعذاب األليم، قاؿ عز وجل:
 [.44]ا٤بائدة: اْلَكاِفُروَف{

ف أمره، وضاد حكمو، فهو كافر لنعم اهلل معاند هلل، فكل من ارتكب معاصي اهلل، وخال
 [.18]ىود:}َأََل لَْعَنُة اللَِّو َعَلى الظَّاِلِميَن{قاؿ اهلل سبحانو:

}َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم  وأما اهلل عز وجل فال ينكره أحٌد، بل كلهم مقروف بو، كما قاؿ سبحانو: 
}َولَُو  [، ٍب قاؿ اهلل عز وجل:87]الزخرؼ: يُػْؤَفُكوَف{َمْن َخَلَقُهْم لَيَػُقوُلنَّ اللَُّو فَأَنَّى 

 [.83]آؿ عمراف:َأْسَلَم َمْن ِفي السََّمَواِت َواْْلَْرِض َطْوًعا وََكْرًىا َوِإلَْيِو يُػْرَجُعوَف{

أما ا٤بالئكة واألنبياء وا٤بؤمنوف، فقد أقروا ٣بالقهم بالوحدانية والربوبية طائعْب، وأما الكفار 
ْنَساَف ُضرّّ َدَعا رَبَُّو  باهلل عز وجل اضطرار، كما قاؿ سبحانو فيهم:فإقرارىم  }َوِإَذا َمسَّ اإْلِ

اًدا ُمِنيًبا ِإلَْيِو ثُمَّ ِإَذا َخوَّلَُو نِْعَمًة ِمْنُو َنِسَي َما َكاَف َيْدُعو ِإلَْيِو ِمْن قَػْبُل َوَجَعَل لِلَِّو َأْندَ 
[، أصل كل  8]الزمر: ْع ِبُكْفِرَؾ قَِليًَل ِإنََّك ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر{لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِلِو ُقْل َتَمتَّ 

كفر ا٤بعصية هلل سبحانو من اليهودية والنصرانية وآّوسية والشرؾ والبغي؛ فمن عصى اهلل 
}ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَف  فقد استوجب منو العقوبة ُب دنياه وآخرتو؛ لقولو عز وجل:



إذل آخر اآلية، ٍب قاؿ ُب  لََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَف ِفي اْْلَْرِض َفَساًدا َأْف يُػَقتػَُّلوا{ال
نْػَيا َوَلُهْم ِفي اْْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم{ آخرىا:  [.33]ا٤بائدة: }َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ



 ]تفسّب الشرؾ ُب كتاب اهلل[

 ]الشرؾ ُب كتاب اهلل[

َياِطيَن لَُيوُحوَف ِإَلى َأْولَِيائِِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم َوِإْف اؿ اهلل سبحانو:على أوجو: ق }َوِإفَّ الشَّ
[، كل من أطاع عاصياً فيما يأمره وينهاه فقد 121]األنعاـ: َأطَْعُتُموُىْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكوَف{

اَء رَبِّْو فَػْليَػْعَمْل َعَمًَل }َفَمْن َكاَف يَػْرُجوا ِلقَ  أشركو ُب عبادة خالقو، كما قاؿ سبحانو:
 [.110]الكهف:َصاِلًحا َوََل ُيْشِرْؾ بِِعَباَدِة رَبِّْو َأَحًدا{

أنو من غل زكاة مالو من أىلها، فقد استوجب اسم الشرؾ عند اهلل؛  و الوجو الثاني6
ْم بِاْْلِخَرِة ُىْم  }َوَوْيٌل لِْلُمْشرِِكيَن * الَِّذيَن ََل يُػْؤُتوَف الزََّكاَة َوىُ سبحانو؛ لقولو:

ألداء زكاهتم، )وبرفض ما أمر   [، فسماىم سبحانو مشركْب بَبكهم7ػ6]فصلت:َكاِفُروَف{
أُِمُروا ِإَلَّ لِيَػْعُبُدوا اللََّو }َوَما ٍب قاؿ سبحانو:  ،([118])اهلل تعاذل بإخراجو من أموا٥بم(

يَن ُحنَػَفاَء َويُِقيُموا الصَََّلَة َويُػْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَّْمِة{ [، 5]البينو:ُمْخِلِصيَن َلُو الدّْ
:}َوَأِقيُموا الصَََّلَة َوََل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن{ وقاؿ تعاذل:  [، ومن ترؾ الصالة31]الرـو

وغلَّ الزكاة فهو خارج من دين اهلل )مستوجب السم الشرؾ، يريد بذلك إذا غل إنساف 
زكاة مالو من أىلها ٍب تصدؽ ٔبميع مالو، دل يقبل اهلل منو تلك الصدقة، وتفسّب قوؿ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ُب ىذا ا٤بعُب، كمثل رجل تطهر عند ارتفاع النهار 

بلة وصلى ركعتْب ركعتْب، حٌب غربت الشمس، ودل يصل الظهر أربعاً للصالة ٍب توجو الق
والعصر أربعاً، وكذلك دل يصل العشاء وال العتمة وصلى ركعتْب حٌب طلع الفجر؛ وصاـ 

 .(.[119])أحد عشر شهراً إذل سنتو ودل يصم شهر رمضاف(
وقاؿ النيب صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم:))ال تقبل صالة إالّ بزكاة، كما ال تقبل صدقة من 

وآكل الربا حرباي ُب الدنيا ((، وقاؿ عليو السالـ: ))مانع الزكاة ([120])غلوؿ
 ((.([121])واآلخرة
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أنو من أرىب ُب ٘بارتو، فقد استوجب اسم الشرؾ عند خالقو؛ لقوؿ اهلل  والوجو الثالث6
[، وقاؿ 279]البقرة: فَْأَذنُوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّو َوَرُسوِلِو{}فَِإْف َلْم تَػْفَعُلوا سبحانو فيهم:

رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم: ))لدرىم ربا أشد عند اهلل من أربع وثالثْب زنية 
 ((.([122])أىوهنا إتياف الرجل أمو

أنو من شرب ا٣بمر، فقد استوجب اسم الشرؾ عند اهلل لقولو  والوجو الرابع6
ـُ رِْجٌس ِمْن َعَمِل  سبحانو: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزََل

[ فا٣بمر كل ما خامر العقل فأفسده؛  90]ا٤بائدة:تُػْفِلُحوَف{الشَّْيطَاِف فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم 
كاف من عنب أو زبيب، أوٛبٍر، أو شعّب أوبر أو ذرة أو عسٍل، وا٤بيسر فهو القمار كلو من 

أو غّب ذلك، واألنصاب فهي أصنامهم الٍب كانوا ينصبوهنا  ([124])أو شطرنج  ([123])نرد
الٍب كانوا يستقسموف ّٔا ُب ا٤براىنة   ([125])ويعبدوهنا من دوف اهلل، واألزالـ فهو القداح

[، قولو 3]ا٤بائدة: }َوَأْف َتْستَػْقِسُموا بِاْْلَْزََلـِ َذِلُكْم ِفْسٌق{ وغّبىا، كما قاؿ اهلل سبحانو:
عز وجل: ذلكم فسق، يقوؿ: خروج من اإلٲباف إذل الكفر، كما خرج إبليس إذ يقوؿ 

 [.50]الكهف: }فَػَفَسَق َعْن َأْمِر رَبِّْو{ فيو:

}ُقْل ََل َأِجُد ِفي  وكل رجس فهو ٧بـر ُب كتاب اهلل عز وجل، كما قاؿ سبحانو لرسولو: 
َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُو ِإَلَّ َأْف َيُكوَف َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم 

}َيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر  [، ٍب قاؿ سبحانو لرسولو:145]األنعاـ:يٍر فَِإنَُّو رِْجٌس{ِخْنزِ 
[، 219]البقرة: َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْثُمُهَما َأْكبَػُر ِمْن نَػْفِعِهَما{

ما، إذ كانوا يرٕبوف فيهما، ليس يريد يعِب سبحانو بقولو ومنافع للناس: ُب بيعهما وشرائه
بذلك منفعة البدف؛ ألف ا٣بمر يزيل العقل، وا٤بيسر فليس ينفع بدف اإلنساف أبداً واإلٍب 

َها َوَما  ٧بـر ُب كتاب اهلل، كما قاؿ سبحانو لرسولو: ـَ رَبَّْي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ }ِإنََّما َحرَّ
ْثَم َواْلبَػْغَي  بِغَْيِر اْلَحقّْ َوَأْف ُتْشرُِكوا بِاللَِّو َما َلْم يُػنَػزّْْؿ ِبِو ُسْلطَانًا َوَأْف تَػُقوُلوا َعَلى َبَطَن َواإْلِ
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}َوِمْن َثَمَراِت النَِّخيِل َواْْلَْعَناِب  [، ٍب قاؿ عز وجل:33]األعراؼ:اللَِّو َما ََل تَػْعَلُموَف{
 [.97حل:النتَػتَِّخُذوَف ِمْنُو َسَكًرا َورِْزقًا َحَسًنا{ ]

}َلَقْد  عندما غّبوا ما رزقهم من الرزؽ ا٢بسن، وأفسدوه كما قاؿ:  ([126])فذمهم اهلل 
َءاَمُنوا ََل تَػْقَربُوا الصَََّلَة  }يَاأَيػَُّها الَِّذينَ  [، ٍب قاؿ سبحانو:89]مرًن:ِجْئُتْم َشْيًئا ِإدِّا{

[؛ ألهنم كانوا يصلوف خلف النيب 43]النساء: َوَأنْػُتْم ُسَكاَرى َحتَّى تَػْعَلُموا َما تَػُقوُلوَف{
صالة العشاء، ٍب جلسوا ينتظروف العتمة، فيقـو النيب يصلي ّٔم صلى اهلل عليو وآلو، وقاموا 

فقاؿ ٥بم الرب: ال   وف بقراءة النيب والبصالتو،خلفو وقد أسكرىم النعاس وغلبهم فال يعقل
، فلو كاف اهلل عز وجل أراد سكر  تقربوىا وأنتم على ا٢باؿ حٌب تفيقوا من سكرة النـو

الة ُب حاؿ سكرىم، وىذا ٨بالف لكتاب اهلل عز عليهم الص  ([127])ا٣بمر، لكاف قد أوقع
وجل، ٍب قاؿ سبحانو ُب قـو كانوا قد شربوىا قبل معرفتهم بتحرٲبها، فلما نزلت آية 

التحرًن قالوا: يا رسوؿ اهلل كيف بإخواننا الذين ماتوا وىم يشربوهنا ؟ وكيف بصالتنا و٫بن 
َعَلى الَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا  6 }لَْيسَ نشرّٔا ؟ فأنزؿ اهلل عز وجل على رسولو فيهم

الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما طَِعُموا ِإَذا َما اتػََّقْوا َوَءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ثُمَّ اتػََّقْوا َوَءاَمُنوا 
عذرة [، فكانت ىذه اآلية م93]ا٤بائدة: ثُمَّ اتػََّقْوا َوَأْحَسُنوا َواللَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن{

 ٧بـر على آدـ وأوالده إذل آخر الدنيا.  ([128])للماضْب وحجة على الباقْب، فا٣بمر

يا رسوؿ وقاؿ النيب صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم: ))مدمن ا٣بمر كعابد الوثن قيل: وما مدمنو 
((، فجعل شارب ا٣بمر ([129])اهلل ؟ قاؿ الذي كلما وجده شربو ولو كاف ُب كل عاـ مرة

 .([130])كعابد ا٢بجر
 اآلخرة ٝبراً إاّل من مأل جوفو ُب الدنيا ٟبراً ال بد أف ٲبأله ُب([131])وقاؿ عليو السالـ: ))

:))ال يسرؽ السارؽ وىو مؤمن ([132])من تاب وآمن((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم
((، وقاؿ صلى اهلل ([133])وال يزين الزاين وىو مؤمن، وال يشرب الشارب ا٣بمر وىو مؤمن

 ((.([135])حراـ والذوؽ منو حراـ:))ما أسكر كثّبه فقليلو ([134])عليو وآلو وسلم
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:)ثالثة أشياء ما فعلتها وال ([136])وقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب صلوات اهلل عليو
أفعلها أبداً، ما عبدت صنماً قط؛ ألين دل أكن ألعبد ماال ينفعِب وال يضرين، وال زنيت 

قط؛ ألين أكره ُب حرمة غّبي ما أكره ُب حرمٍب، وال شربت ٟبراً قط؛ ألين إذل ما يزيد ُب 
ؿ عليو السالـ ألصحابو: )ال يكن مثلكم مثل عقلي أحوج مِب إذل ما ينقص منو(، ٍب قا

رجل خّبه سلطاف جائر إحدى ثالث خصاؿ، القتل، أوالزىن، أو شرب ا٣بمر، وأوعده 
بالقتل، إف دل يفعل فاستعظم القتل والزنا ورأى شرب ا٣بمر أىوف عليو، فلما سكر منها 

 قتل وزنػا(.

}فَاْجَتِنُبوُه لََعلَُّكْم  سبحانو: إف اهلل دل ٰبـر ا٣بمر عندما قاؿ وأمَّا قوؿ الجاىل6
[، دل يقل: إهنا عليكم حراـ فعلى ىذا القياس ينبغي أف تكوف 90]ا٤بائدة: تُػْفِلُحوَف{

}فَاْجَتِنُبوُه لََعلَُّكْم عبادة الصنم غّب حراـ، إذ قاؿ سبحانو فيهما:
ْم بِاللَِّو ِإَلَّ َوُىْم َوَما يُػْؤِمُن َأْكثَػُرىُ قاؿ اهلل عز وجل:} ،[90]ا٤بائدة:تُػْفِلُحوَف{
[ ذكر سبحانو اإلٲباف والشرؾ ُب آية واحدة، ألف اإلنساف إذا 106]يوسف:ُمْشرُِكوَف{

قاؿ ال إلو إالّ اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل، فقد مشلو اسم اإلٲباف وحكم اإلٲباف ينتظمو ُب حياتو 
وٯبري ُب مّباثو ٦برى و٩باتو، ألنو ال ٲبنع من دخوؿ ا٤بساجد، ويقرب ُب مقابر ا٤بسلمْب، 

أىل اإلسالـ، ٍب لو أعماؿ من دوف ذلك يستوجب ّٔا اسم الشرؾ عند اهلل إذا فعل شيئاً 
منها، ٫بو ماذكرنا مثل: ا١برب والتشبيو وإنكار البعث والنشور، وتكذيب الرسل وإباحة 

.  احملاـر

آخر الكتاب  وجوه الشرؾ ُب كتاب اهلل كثّبة، فقد بينت بعضها، وأنا أبْب الباقي ُب
فتفقدىا، كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم ألصحابو: ))الشرؾ يدب فيكم دبيب 

قاؿ ال إلو إاّل ((؛ ولذلك قاؿ النيب صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم:))من ([137])النمل فتفقدوه
: ))أمرت أف أقاتل ([139])((، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم([138])اهلل ٨بلصاً دخل ا١بنة

الناس حٌب يقولوا ال إلو إالّ اهلل، فإذا قالوىا حرموا عليَّ دماءىم وأموا٥بم، وحسأّم على 
القوؿ اليهود والنصارى، وأخذ أموا٥بم وسباىم،  ((، ٍب قتل عليو السالـ بعد ىذا([140])اهلل
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وىم يقولوف: ال إلو إال اهلل، موسى وىاروف وداوود وسليماف وعيسى رسل اهلل، والتوراة 
واإل٪بيل والزبور كتب اهلل، وكذلك قتل وصيو من بعده من الناكثْب والقاسطْب، وا٤بارقْب 

وف: ال إلو إالّ اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل، خلقاً كثّباً، وأخذ أموا٥بم، ودل يسبهم، وىم يقول
 ويقولوف بنبوة من تقدـ من األنبياء قبلهم صلوات اهلل عليهم أٝبعْب.

ػ أوجب اهلل لك ا٤بغفرة ػ أف تعلم أهنما مصيبْب ُب ٝبيع  فالواجب عليك يا أخي 
َورَبَّْك ََل }َفََل  أفعا٥بما، وتسلّْم ألمر اهلل بعد البياف، كما قاؿ اهلل عز وجل لرسولو:

يُػْؤِمُنوَف َحتَّى ُيَحكُّْموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيْػنَػُهْم ثُمَّ ََل َيِجُدوا ِفي َأنْػُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت 
[، فاحذر التقليد واتباع ا٥بوى، فإنو ما ىلك من كاف 65]النساء: َوُيَسلُّْموا َتْسِليًما{

 ُب كتابو، الذي أنزلو على رسولو صلى اهلل عليو قبلك إالّ ّٔذين ا٤بعنيْب، وقد ذكرٮبا اهلل
}فَِإْف َلْم َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم َأنََّما يَػتَِّبُعوَف َأْىَواَءُىْم َوَمْن َأَضلُّ  وآلو وسلم حْب يقوؿ:

[، 50]القصص: ِلِميَن{ِممََّن اتػََّبَع َىَواُه بِغَْيِر ُىًدى ِمَن اللَِّو ِإفَّ اللََّو ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّا
}َوِإَذا ِقيَل َلُهْم تَػَعاَلْوا ِإَلى َما أَنْػَزَؿ اللَُّو َوِإَلى  ٍب قاؿ سبحانو ُب أصحاب التقليد:

الرَُّسوِؿ قَاُلوا َحْسبُػَنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِو َءابَاَءنَا َأَوَلْو َكاَف َءابَاُؤُىْم ََل يَػْعَلُموَف َشْيًئا َوََل 
وََكَذِلَك َما َأْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِفي قَػْريٍَة ِمْن َنِذيٍر ِإَلَّ قَاَؿ [، }104]ا٤بائدة: يَػْهَتُدوَف{

َرُفوَىا ِإنَّا َوَجْدنَا َءابَاَءنَا َعَلى ُأمٍَّة َوِإنَّا َعَلى َءاثَارِِىْم ُمْقَتُدوَف{   [.23]الزخرؼ:ُمتػْ

 ]ذكر افَباؽ األمة وبياف الفرقة الناجية[

قاؿ: ))افَبقت أمة موسى    أخي أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ٍب اعلم يا
إحدى وسبعْب فرقة كلها ىالكة إالَّ فرقة واحدة، وافَبقت أمة عيسى اثنتْب وسبعْب فرقة  
كلها ىالكة إالّ فرقة واحدة، وإف أمٍب ستفَبؽ على ثالث وسبعْب فرقة كلها ىالكة إاّل 

كما كذب على األنبياء من قبلي، فما أتاكم عِب   فرقة واحدة؛ وإنو سيكذب عليَّ 
فاعرضوه على كتاب اهلل، فما وافق كتاب اهلل فهو مِب وأنا قلتو، وما خالف كتاب اهلل 

((، فقولو ىذا يدؿ على أنو من أخذ بكتاب اهلل وسنتو، فقد أخذ ([141])فليس مِب ودل أقلو
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بالتوراة واإل٪بيل والزبور، ومن صدقو فقد صدؽ ٝبيع رسل اهلل، ومن أنكر نبوتو، فقد أنكر 
}ِإفَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَف بِاللَِّو َوُرُسِلِو  نبوة من كاف قبلو من األنبياء، كما قاؿ اهلل سبحانو:

َأْف يُػَفرُّْقوا بَػْيَن اللَِّو َوُرُسِلِو َويَػُقوُلوَف نُػْؤِمُن بِبَػْعٍض َوَنْكُفُر بِبَػْعٍض َويُرِيُدوَف َأْف  َويُرِيُدوفَ 
[، ٍب قاؿ سبحانو فيمن أقرَّ بنبوة ٧بمد من أىل 150]النساء: يَػتَِّخُذوا بَػْيَن َذِلَك َسِبيًَل{

ُهْم ُأولَِئَك َسْوَؼ }َوالَِّذيَن َءاَمُنوا بِاللَِّو وَ  الكتاب وغّبىم: ُرُسِلِو َوَلْم يُػَفرُّْقوا بَػْيَن َأَحٍد ِمنػْ
 [.152]النساء: يُػْؤتِيِهْم ُأُجورَُىْم وََكاَف اللَُّو َغُفورًا رَِحيًما{

ٍب دؿ عليو وعلى آلو أفضل الصالة والسالـ أيضاً على الفرقة الناجية بقولو: ))ا٢بق ما  
فيو وإف أمٍب ال ٘بتمع على ضاللة أبداً((، فالواجب على أٝبعت عليو األمة، ودل ٱبتلفوا 

إذا اشتكل عليو أمر دينو من كثرة ما ُب أمة ٧بمد من التخليط، أف يأخذ   ([142])اإلنساف
٥با، ُب ٝبيع ما تعبَّد اهلل بو خلقو، وال ٱبالف رسوؿ اهلل صلى ٗبا ٘بمع عليو األمة من رسو 

}َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَؿ ِمْن بَػْعِد َما اهلل عليو وآلو وسلم؛ لقوؿ اهلل سبحانو حْب يقوؿ فيو:
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن{ بقولو [ اآلية، بْب سبحانو 115]النساء:تَػبَػيََّن َلُو اْلُهَدى َويَػتَِّبْع َغيػْ

ىذا: أف ا٤بؤمنْب أخذوا بقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ُب ٝبيع ما أمرىم بو من 
}ُقْل  ا٢بالؿ وا٢براـ، وذكر سبحانو أف سبيلهم وسبيل رسولو واحدة، كما قاؿ لرسولو:

[ اآلية، قولو 108]يوسف: َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّو َعَلى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن اتػَّبَػَعِني{
سبحانو ىذا يبطل قوؿ من زعم أف ثبات ا٢بق من أربعة وجوٍه: بالعقل، والرسوؿ، 
والكتاب، وإٝباع األمة من غّب الرسوؿ، والكتاب، ولذلك قاؿ سبحانو ١بميع 

[ 7]ا٢بشر:{}َوَما َءاتَاُكُم الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو فَانْػتَػُهوا َواتػَُّقوا اللَّوَ  خلقو:
 اآلية.

فاهلل عز وجل دل ٯبز ألحد من رسل ا٤بالئكة واإلنس أف يزيدوا على دينو الذي تعبدىم بو  
من تلقاء أنفسهم شيئاً، فكيف ٯبوز لغّبىم ومنزلتهم عنده دوف منزلة رسلو ؟! أال لو 

ا ُأِمْرَت َوَمْن }فَاْسَتِقْم َكمَ  ا٣بلق واألمر تبارؾ اهلل رب العا٤بْب، ٍب قاؿ سبحانو لرسولو:
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}فَاْسَتْمِسْك بِالَِّذي ُأوِحَي ِإلَْيَك ِإنََّك َعَلى ِصَراٍط [ وقاؿ:112]ىود: تَاَب َمَعَك{
 ]الزخرؼ[.({33( َوِإنَُّو َلذِْكٌر َلَك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَؼ ُتْسأَُلوَف)31ُمْسَتِقيٍم)

اهلل لسأ٥بم رّٔم عنو، كما  ولو زاد الرسوؿ والوصي، ومن تبعهما إذل آخر الدنيا على وحي
َنا بَػْعَض اْْلَقَاِويِل) قاؿ سبحانو ُب رسولو: ( َْلََخْذنَا ِمْنُو 33}َوَلْو تَػَقوََّؿ َعَليػْ

 ]ا٢باقة[. ({31بِاْلَيِميِن)

٤با بعث معاذ بن جبل إذل    ٍب زعمت ا٢بشوية أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم
 بكتاب ربك.اليمن قاؿ لو: مب ٙبكم ؟ قاؿ: 

 قاؿ: ومب ؟

 فقاؿ: وبسنتك.

 قاؿ: فإف نزؿ بك أمر ليس لو نبأ ُب الكتاب والسنة ؟

قاؿ: أحكم فيو برأي، فزعموا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ا٢بمدهلل الذي 
 }َوَأفِ  وفق رسوؿ رسوؿ اهلل عندما قاؿ: إنو ٰبكم بغّب ما أنزؿ اهلل عليو، قاؿ اهلل سبحانو:

نَػُهْم ِبَما أَنْػَزَؿ اللَُّو{ }َأَفُحْكَم اْلَجاِىِليَِّة  [، ٍب قاؿ ُب آخرىا:49]ا٤بائدة: اْحُكْم بَػيػْ
ُغوَف َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّو ُحْكًما لَِقْوـٍ يُوِقُنوَف{ [، وُب قو٥بم ىذا إبطاؿ 50]ا٤بائده: يَػبػْ

فحكمو حكم أىل ا١باىلية، رسل ا٤بالئكة واإلنس، فمن دل ٰبكم ٗبا جاءت بو الرسل 
، فزعموا أفَّ بْب أيب حنيفة اختالؼ وبْب  فحكم ا٢بشوية أكثره على ىذا ا٢بكم اليـو

الشافعي ُب أربعمائة مسألة ُب حالؿ اهلل وحرامو، وكل منهما مصيب عندىم غّب جائر ُب 
ا َكالَِّذيَن }َوََل َتُكونُو  حكمو، وال متعٍد ُب ظلمو، خالفاً لقوؿ اهلل عز وجل حْب يقوؿ:

]آؿ  تَػَفرَُّقوا َواْختَػَلُفوا ِمْن بَػْعِد َما َجاَءُىُم اْلبَػيػَّْناُت َوُأولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم{
 [.105عمراف:



 ]إٝباع األمة عن رسو٥با على أصوؿ الدين وأصوؿ الشرائع[

واحٌد ليس   عن رسو٥با أف اهلل –أٝبعت األمة يا أخي ػ ٝبع اهلل لك خّب الدنيا واآلخرة 
كمثلو شيء، ال تدركو األبصار، وأنو عدؿ ُب ٝبيع أفعالو، غِب عن ظلم عباده، وعلى أف 
وعده ووعيده حق، من أطاعو أدخلو ا١بنة، ومن عصاه أدخلو النار، وعلى أف ٧بمد بن 

رسوؿ اهلل إذل ٝبيع خلقو، وعلى أف علياً بن أيب طالب كاف مستحقاً ([143])عبداهلل
للخالفة، موضعاً ٥با يـو قبض اهلل نبيو، وعلى أف اإلمامة جائزة ُب آؿ ٧بمد، وعلى أف 
الصلوات ا٣بمس ُب يـو وليلة بأوقاهتا، وأداء الزكاة عند وجؤّا على ما شرعها الرسوؿ، 

شهر رمضاف، وا٢بج إذل بيت اهلل ا٢براـ، واألمر با٤بعروؼ، والنهي عن ا٤بنكر، وصـو 
واجٌب على اإلنساف، وأف ٰبب اإلنساف للناس، ػ كما قاؿ الرسوؿ ػ ما ٰبب لنفسو، ويكره 

عليو واجتنب ا٤بعاصي    ([144])٥بم ما يكره لنفسو، فإذا فهم ذلك، وثبت عنده، واستقاـ
}ِإفَّ  كلها، كاف من أىل السنة وا١بماعة، ومن الذين وصفهم اهلل سبحانو حْب يقوؿ:

لَِئَك َأْصَحاُب الَِّذيَن قَاُلوا رَبػَُّنا اللَُّو ثُمَّ اْستَػَقاُموا َفََل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوََل ُىْم َيْحَزنُوَف * ُأو 
[، وكاف من أتباع 14ػ13]األحقاؼ: اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َجَزاًء ِبَما َكانُوا يَػْعَمُلوَف{
ـٌ َعَلى نُوٍح ِفي اْلَعاَلِميَن) الشيعة، الذين ذكرىم اهلل ُب كتابو حْب يقوؿ ( ِإنَّا  35}َسََل

( 41( ثُمَّ َأْغَرقْػَنا اْْلَخرِيَن)41َباِدنَا اْلُمْؤِمِنيَن)( ِإنَُّو ِمْن عِ 49َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن)
بْػَراِىيَم) اختص  [،الصافات({ ]43( ِإْذ َجاَء رَبَُّو ِبَقْلٍب َسِليٍم)41َوِإفَّ ِمْن ِشيَعِتِو إَلِ

عز وجل خليلو إبراىيم األوَّاه ا٢بليم ّٔذا االسم، وشهره ُب كتابو الذي أنزلو على   اهلل
}فَػَوَجَد ِفيَها رَُجَلْيِن  كتبو الٍب أنز٥با على رسلو، إذ يقوؿ سبحانو لكليمو موسى:رسولو ُب  

فاألنبياء وا٤بؤمنوف كلهم من  [،15القصص:يَػْقَتِتََلِف َىَذا ِمْن ِشيَعِتِو َوَىَذا ِمْن َعُدوِّْه{ ]
شيعة نوح، وإبراىيم، وموسى، ٍب ا٤بسلموف من شيعة ٧بمد وعلي إذل آخر الدنيا 

 السالـ. ([145])يهمعل
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 ]تفرؽ األمة بعد الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم [

وأنا أعرفك يا أخي ٗبن ثبت على ىذا اإلٝباع، ومن خرج منو من ٝبيع الفرؽ شيئاً شيئاً، 
حرفاً، حٌب تعرؼ أف قوؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم فيهم صحيح؛ ألف النيب وحرفاً 

 ((.([146])ا٣برب كا٤بعاينة  عليو السالـ قاؿ: ))ليس

شبهوا اهلل ٖبلقو، وزعموا أنو ساكن ُب السماء، نقضت ا٤بشبهة قو٥با ُب الوحدانية؛ إذ  
وأنو ينزؿ ليلة القدر إذل األرض، وليلة النصف من شعباف، ويـو ا٤بوقف بعرفة، وأف 

األبصار تدركو يـو القيامة، وأف النيب أبصره ُب دنياه عندما أسري بو إذل السماء السابعة، 
ات ا٤بهلكات، خالفاً لكتاب اهلل، وكذباً وتأولوا ُب ٝبيع ذلك باآليات ا٤بتشأّات، وبالرواي

}ُىَو الَِّذي أَنْػَزَؿ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، قاؿ اهلل سبحانو لرسولو:
ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت فََأمَّا الَِّذيَن ِفي  َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو َءايَاٌت ُمْحَكَماٌت ُىنَّ ُأ

لَُّو ْيٌغ فَػَيتَِّبُعوَف َما َتَشابََو ِمْنُو ابِْتغَاَء اْلِفتْػَنِة َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِو َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإَلَّ القُػُلوِبِهْم زَ 
[،فالقرآف ٧بكم ومتشابو، وتنزيل، وتأويل، 7]آؿ عمراف: َوالرَّاِسُخوَف ِفي اْلِعْلِم{

ُب القرآف اختالؼ، وال تناقض، كما قاؿ فمحكمو كمتشأّو، وتنزيلو كتأويلو؛ ألنو ليس 
(ََل يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَػْيِن يََدْيِو َوََل ِمْن َخْلِفِو تَػْنزِيٌل 31}َوِإنَُّو َلِكَتاٌب َعزِيٌز) اهلل سبحانو:

}َأَفََل يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرَءاَف َوَلْو َكاَف  [، وقاؿ عز وجل:42ػ41]فصلت:ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد{
}َبْل ُىَو قُػْرَءاٌف  [، وقاؿ:82]النساء: ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتََلفًا َكِثيًرا{

 ]الربوج[. ({11( ِفي َلْوٍح َمْحُفوٍظ)11َمِجيٌد)

 ]بياف احملكم وا٤بتشابو[

اهلل وكيف يبطل أو يتناقض ما حفظو الواحد الكرًن من كل دنٍس أو باطل ذميم؟ إال أف  
جعل احملكم إماماً للمتشابو، فالواجب على اإلنساف أف يأخذ باحملكم، ألف لو ُب احملكم  

ويسأؿ بعد ذلك عن ا٤بتشابو، العادل الذي عنده تفسّب ا٤بتشابو، كما قاؿ   كفاية وشفاء،
وأىل الذكر، ىم  [،7]األنبياء: }فَاْسأَلُوا َأْىَل الذّْْكِر ِإْف ُكْنُتْم ََل تَػْعَلُموَف{ اهلل سبحانو:
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٧بمد وآلو، الذين أنزؿ اهلل عليهم الكتاب، وىداية إذل القوؿ بالصواب، فرفضوا 
ظلماً وطغياناً، وأبدوا هلل ُب ذلك خالفاً وعصياناً، وقالوا ُب كل نازلة نزلت، من   الرسوؿ

حالؿ أو حراـ بأىوائهم اجَباء على ذي ا١بالؿ واإلكراـ، وتعمداً ُب ذلك ٣بالؼ آؿ 
وجنبوا ُب كثّب من أقاويلهم عن الكتاب والسنة  (،[147])مد صلى اهلل عليو وآلو وسلم٧ب

والعقوؿ، فتبارؾ اهلل ذو ا١بالؿ والطوؿ، ٍب دل يقتصروا على ذلك، حٌب كفروا من دل يكن  
عن   ([148])كذلك، فكلهم يدعو ا١بهاؿ إليو، ويزعم الصواب ُب يديو، وىو متجنب

ا٢بق، حائر عن طريق الصدؽ، بعيد عن ا٢بق وا٥بدى، ويتبع الغي والردى، قد صدوا عن 
مغرسو، الذي اختاره اهلل عز وجل  ([149])وأظهروا جهاراً عناده، وأزاحوا ا٢بق ُباهلل عباده، 

ُلُق }َورَبَُّك َيخْ لو، فجعلو سبحانو وركبو؛ لعلمو بو فيو، وبُب دعائم الدين عليو، وذلك قولو:
}اللَُّو َأْعَلُم  [، ويقوؿ عز وجل:68]القصص: َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر َما َكاَف َلُهُم اْلِخيَػَرُة{

}ثُمَّ َأْورَثْػَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن  [، ويقوؿ سبحانو:124]األنعاـ: َحْيُث َيْجَعُل ِرَسالََتُو{
َنا ِمْن ِعَباِدنَا{ جعل أمر القرآف والسنة إذل نبيو ٧بمد [، فاهلل عز وجل 32]فاطر:اْصَطَفيػْ

(ََل َيَمسُُّو 34(ِفي ِكَتاٍب َمْكُنوٍف)33}ِإنَُّو لَُقْرَءاٌف َكرِيٌم) وآلو الطاىرين، كما قاؿ سبحانو:
}ِإنََّما  ]الواقعة[، وا٤بطهروف فهم آؿ ٧بمد، كما قاؿ سبحانو فيهم: ({35ِإَلَّ اْلُمَطهَُّروَف)

[، فليس 33]األحزاب:َعْنُكُم الرّْْجَس َأْىَل اْلبَػْيِت َويَُطهّْرَُكْم َتْطِهيًرا{ يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىبَ 
 يوجد ا١بوىر إالّ ُب معدنو.

 ]كالـ لزيد بن علي عليو السالـ [

قاؿ زيد بن علي عليو السالـ: )أما بعد يا قارئ القرآف، إنك لن تتلوا القرآف حق تالوتو 
الكتاب حٌب تعرؼ الذي نقضو، ولن تعرؼ ا٥بدى حٌب تعرؼ الذي حرفو، ولن ٛبسك ب

حٌب تعرؼ الضاللة، ولن تعرؼ التقى حٌب تعرؼ الذي تصدى، فإذا عرفت البدعة ُب 
 الدين والتكلف، وعرفت الفرية على اهلل والتحريف، رأيت كيف اىتدى من ىدى.
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يي بو إذا واعلم أف القرآف ليس يعلمو إالّ من ذاقو، فأبصر بو عماه وأ٠بع بو صممو، وح
 مات، و٪با بو من الشبهات.

واعلم يا قارئ القرآف أف العهد بالرسوؿ قد طاؿ، ودل يبق من اإلسالـ إالّ ا٠بو، ومن 
القرآف إاّل ر٠بو وال من اإلٲباف إاّل ذكره، وأف اهلل عز وجل دل ٯبعل ما قسم بيننا هنبا وال 

علينا األقساـ والعطيات، فمن أجرأ  ليغلب قوينا ضعيفنا، وال كثّبنا قليلنا، بل قسم برٞبتو
 على اهلل ٩بن زعم أف لو أقساماً بْب العباد، سوى ما حكم بو ُب الكتاب ؟

فلو كانت األحكاـ، كما حكم ّٔا أىل ا١بور واآلثاـ، ٤با كاف بيننا اختالؼ، وال استعدينا 
ـ ا٣بلق إذل ا٢بكاـ، كما ال يستعدي بعضنا على بعض ُب اللحا واأللواف، وال ُب ٛبا
(، وقد ([150])والنقصاف، وقدٲباً اٚبذت ا١ببابرة دين اهلل دغاًل، وعبادة خواًل، وأموالو دوالً 

 ذكرت آخر ىذا الكالـ ُب أوؿ الكتاب فاعلم ذلك.

القرآف ٧بكٌم ومتشابو، وتنزيل وتأويل، وناسخ ومنسوخ، وأمثاؿ وإضمار، واعلم يا أخي أف 
وقصص وأخبار، وحالؿ وحراـ، وأمر وهني، وخاص وعاـ، وتقدًن وتأخّب، ٍب ىو بلساف 
 عريب مبْب، فليس ٰبيط ٔبميعو وال يفهمو إالّ أىلو، ومن تعلم من أىلو، قاؿ الشاعر:

 اطلب وجوه ا٣بّب من أىلو
 من حنظل افال تطلب الرمَّ 

 يأتك ما تطلب من سهلو  
 فإ٭با الشيء على أصلو

احملكم وا٤بتشابو، والتنزيل والتأويل، قد فسرت لك، وأنا أفسر لك سائر وجوه القرآف، إف 
 شاء اهلل تعاذل.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ]تفسّب الناسخ وا٤بنسوخ[

َوَيَذُروَف َأْزَواًجا َوِصيًَّة ِْلَْزَواِجِهْم َمَتاًعا ِإَلى }َوالَِّذيَن يُػتَػَوفػَّْوَف ِمْنُكْم  مثل قولو سبحانو:
[ 12]النساء:}َوَلُهنَّ الرُّبُُع ِممَّا تَػرَْكُتْم{:([151])[ اآلية، فنسخها قولو240]البقرة:اْلَحْوِؿ{

اآلية، فللمرأة ُب ماؿ زوجها الربع، والثمن فهذا خّب ٥با من نفقة السنة، كما قاؿ اهلل 
َها َأْو ِمْثِلها{] سبحانو: )على  [106البقره:}َما نَػْنَسْخ ِمْن َءايٍَة َأْو نُػْنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر ِمنػْ

وننسها فال    ([152])منها(التقدًن والتأخّب ا٤بعُب فيهما: ما ننسخ من آية نأت ٖبّب 
 ننسخها؛ ونسخ اآلية فهو تفهيم من اهلل، وزيادة من غّب نقص وال إبطاؿ ُب نفسها.

ِتي يَْأتِيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن  ٍب قاؿ سبحانو: [ اآلية، نسخها قوؿ 15]النساء: ِنَساِئُكْم{}َوالَلَّ
ُهَما ِمائََة َجْلَدٍة{ ]اهلل عز وجل: فهذا  [،2النور:}الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنػْ

إذل اإلماـ، فإذا عدـ اإلماـ فصاحبها ٨بّب فيها، إف شاء حبسها ُب البيت وإف شاء 
 لإلنساف ُب آية ا٤بواريث خيار.استتأّا، وزوجها رجاًل، وليس 

}َمَثُل الَِّذيَن  [، اآلية وقولو:73]النساء: }يَاَأيػَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل{ واألمثاؿ قوؿ اهلل:
 [، وما أشبو ىاتْب.41]العنكبوت: اتََّخُذوا ِمْن ُدوِف اللَِّو َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت{

َأفَّ قُػْرَءانًا ُسيػَّْرْت ِبِو اْلِجَباُؿ َأْو ُقطَّْعْت ِبِو اْْلَْرُض{  }َوَلوْ  واإلضمار، كقوؿ اهلل:
 .([153])فمعناه مضمر، )وىو لو كاف لكاف ىذا القرآف([ اْلية،31الرعد:]

 وزيادة، غّب نقص.ونسخ اآلية فهو تفهم 

{ وا٢بالؿ، كقوؿ اهلل سبحانو: [، وما أحلو اهلل ُب 1]ا٤بائدة: }ُأِحلَّْت َلُكْم بَِهيَمُة اْْلَنْػَعاـِ
 الكتاب الناطق، وعلى لساف رسولو الصادؽ، وكذلك ا٢براـ على ىذه الوجوه.

}اْعُبُدوا  [54{]النور:َأِطيُعوا اللَّوَ :}([154])واألمر كقوؿ اهلل عز وجل
 [.7]ا٢بشر:}اتػَُّقوا اللََّو{ [،32]ا٤بؤمنوف:اللََّو{

}ََل تَػتَِّخُذوا ِإَلَهْيِن  [171]النساء:}َوََل تَػُقوُلوا َثََلثٌَة{ والنهي قوؿ اهلل:
 [.36]اإلسراء: }َوََل تَػْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم{ [15]النحل: اثْػنَػْيِن{
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}َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة َوُىْم  ُب علي عليو السالـ:  ([155])وا٣باص كقولو تعاذل 
 .[40]التوبة:}ََل َتْحَزْف ِإفَّ اللََّو َمَعَنا{ وُب قولو أليب بكر:[، 55]ا٤بائده: رَاِكُعوَف{

 [، وما أشبهها.59]النساء: }َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوُأوِلي اْْلَْمِر ِمْنُكْم{ والعاـ 

واإلخبار ما ذكر اهلل سبحانو ُب كتابو من أخبار الدنيا واآلخرة، قاؿ اهلل عز وجل ُب  
(َلْم 1(اللَُّو الصََّمُد)1}ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد) على رسولو لرسولو:  ([156])كتابو، الذي أنزؿ

]اإلخالص[، فهو الذي ال كفو لو وال  ({3(َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد)1يَِلْد َوَلْم يُوَلْد)
}ََل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر َوُىَو يُْدِرُؾ  عديل، وقاؿ سبحانو:  نظّب وال شبيو، وال

[، 11]الشورى: }لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء{ [، وقاؿ:103]األنعاـ: اْْلَْبَصاَر{
}ََل تَػتَِّخُذوا ِإَلَهْيِن  [، وقاؿ سبحانو:52]إبراىيم:}َولِيَػْعَلُموا أَنََّما ُىَو ِإَلٌو َواِحٌد{ وقاؿ:

}َلْو َكاَف ِفيِهَما َءاِلَهٌة ِإَلَّ اللَُّو  [، وقاؿ سبحانو:15]النحل:اثْػنَػْيِن ِإنََّما ُىَو ِإَلٌو َواِحٌد{
 .[22]األنبياء:َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَف اللَِّو َربّْ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَف{

 ا٤بتشأّات وتركها للمحكمات[]تعلق ا٤بشبهة باآليات 

أنكرت ا٤بشبهة ىذه وما أشبهها من اآليات احملكمات وتعلقت باآليات ا٤بتشأّات، 
ُـّ اْلِكَتاِب{ لطلب الفتنة والبالء، وإ٭با قاؿ سبحانو: ]آؿ  }ِمْنُو َءايَاٌت ُمْحَكَماٌت ُىنَّ ُأ

داخل ُب ٧بكمو غّب خارج [، فمحكم القرآف أمو ونوره وبيانو، ومتشابو القرآف 7عمراف: 
منها، وال ٨بالف لو، كالولد الذي ىو تابع لألـ غّب خارج منها، وال ٨بالف ٥با ُب شيء 

 من األشياء، ألنو من جنسها وشكلها ومنها وإليها.

}َءَأِمْنُتْم  : إنو ساكن ُب السماء؛ لقولو:-اهلل عن قو٥بم وجل   عزَّ  –وإ٭با قالت ا٤بشبهة 
[، إ٭با تأويلها أنو 16]ا٤بلك: اِء َأْف َيْخِسَف ِبُكُم اْْلَْرَض فَِإَذا ِىَي َتُموُر{َمْن ِفي السَّمَ 

}َوُىَو اللَُّو ِفي  سبحانو إلو فيها، ومالك ٥با، وعادل ّٔا وٗبا فيها، كما قاؿ عز وجل:
[، فكينونتو 3]األنعاـ: َف{السََّمَواِت َوِفي اْْلَْرِض يَػْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويَػْعَلُم َما َتْكِسُبو 

فيما بينهما، وفوقهما ([157])ُب السماء ككينونتو ُب األرض، وكينونتو فيهما ككينونتو
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}َوُىَو الَِّذي ِفي السََّماِء  سبحانو:وٙبتهما ال ٙبيط بو أقطار السماوات واألرضْب، ٍب قاؿ 
[ أحكمهما عز وجل، وقدرٮبا 84]الزخرؼ: ِإَلٌو َوِفي اْْلَْرِض ِإَلٌو َوُىَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم{

}الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت ِطَباقًا َما تَػَرى ِفي َخْلِق  وأحسن تقديرٮبا، كما قاؿ سبحانو:
َقِلْب 1فَاْرِجِع اْلَبَصَر َىْل تَػَرى ِمْن ُفُطوٍر) الرَّْحَمِن ِمْن تَػَفاُوتٍ  (ثُمَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتَػْيِن يَػنػْ

 [.4ػ3]ا٤بلك: ({3ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُىَو َحِسيٌر)

ِإلَْيِو َيْصَعُد }َمْن َكاَف يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّو اْلِعزَُّة َجِميًعا  واحتجت ا٢بشوية بقوؿ اهلل عز وجل: 
[، فقالوا: إنو ساكن ُب السماء، تعاذل 10]فاطر: اْلَكِلُم الطَّيُّْب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعُو{

ا يقوؿ ا٤بشبهوف علواً كبّباً.  اهلل عمَّ

بقولو: يريد  [10]فاطر:}َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُّْب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعُو{ وإ٭با تفسّب قولو:
إليو: إذل ا٤بلك األعلى الذي وكلو اهلل سبحانو على ٝبيع خلقو، وجعل أمره وهنيو إليو، 

وأمر رسل ا٤بالئكة بطاعتو؛ ٍب صرؼ عليو السالـ كل قـو منهم ُب فّن من عبادة خالقهم،  
كما أمره ربو، وكما حكى عنهم رب العا٤بْب، إذ يقولوف عليهم السالـ: وما منا إالّ لو 

، وإنا لنحن الصافوف، وإنا لنحن ا٤بسبحوف قـو منهم موكلوف بنقل أخبار مقاـ  معلـو
األرض إذل السماء، وبنقل أخبار السماء إذل األرض، فرأسهم جربيل الذي كاف يأٌب بوحي 
اهلل إذل آدـ، وإذل ٧بمد وإذل غّبٮبا، من الرسل على ٝبيعهم السالـ، كما قاؿ سبحانو فيو 

}تَػْعُرُج اْلَمََلِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيِو ِفي يَػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُُه َخْمِسيَن  كة:وُب أصحابو من ا٤بالئ
 [.4]ا٤بعارج:َأْلَف َسَنٍة{

كانوا يطلعوف من عند رسل اإلنس إذل ا٤بلك األعلى بأخبار األرض ُب يـو كاف 
 غّبىم ُب ا٤بسّب ػ إف ساروا ػ مسّبة ٟبسْب ألف سنة. ([158])مقدار

وقـو منهم موكلوف ٕبفظ أعماؿ اإلنس وا١بن من ٙبت يد ا٤بلك األعلى، حٌب 
(َما 13}َعِن اْلَيِميِن َوَعِن الشَّْماِؿ قَِعيٌد) بأعما٥بم، كما قاؿ سبحانو: ([159])يعرفوف

}َلُو  [، ٍب قاؿ سبحانو فيهم:18ػ17]ؽ:  ({14يَػْلِفُظ ِمْن قَػْوٍؿ ِإَلَّ َلَدْيِو رَِقيٌب َعِتيٌد)
[، يقوؿ: بأمر اهلل، 11]الرعد: َأْمِر اللَِّو{ُمَعقَّْباٌت ِمْن بَػْيِن َيَديِْو َوِمْن َخْلِفِو َيْحَفظُونَُو ِمْن 
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(ِكَراًما  19}َوِإفَّ َعَلْيُكْم َلَحاِفِظيَن) قامت من مقاـ البا، وقاؿ سبحانو فيهم:
}يَُدبػُّْر [، ٍب قاؿ سبحانو:12ػ10]اإلنفطار: ({11(يَػْعَلُموَف َما تَػْفَعُلوَف)11َكاتِِبيَن)

ِض ثُمَّ يَػْعُرُج ِإلَْيِو ِفي يَػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُُه َأْلَف َسَنٍة ِممَّا اْْلَْمَر ِمَن السََّماِء ِإَلى اْْلَرْ 
 [.5]السجدة:تَػُعدُّوَف{

أمره ُب عباده يـو  ينفذوفوكذلك   ([160])  فهؤالء الذين تقلدوا أمر اهلل وتقديره ُب خلقو
(يَػْوَمِئٍذ 13}َوَيْحِمُل َعْرَش رَبَّْك فَػْوقَػُهْم يَػْوَمِئٍذ َثَمانَِيٌة) القيامة، كما قاؿ سبحانو فيهم:

[، يعِب: ٰبمل أهنم ينفذوف أمره ُب أىل جنتو وناره، كما قاؿ 18ػ17]ا٢باقة: تُػْعَرُضوَف{
[، يسوقهم إذل النار، 21]ؽ:  ا َساِئٌق َوَشِهيٌد{}َوَجاَءْت ُكلُّ نَػْفٍس َمَعهَ  سبحانو فيهم:

}ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فَػْوٌج َسأََلُهْم َخَزنَػتُػَها َأَلْم يَْأِتُكْم  يقولوف كما قاؿ اهلل سبحانو
بْػَنا{4َنِذيٌر) [ اآلية، وشهيد يشهد ٥بم با١بنة 9ػ8]ا٤بلك:  (قَاُلوا بَػَلى َقْد َجاَءنَا نَِذيٌر َفَكذَّ
ـٌ َعَلْيُكْم ِطْبُتْم فَاْدُخُلوَىا َخاِلِديَن{ لوف ٥بم:ويقو  [ اآلية، ٍب قاؿ ُب آخر 73]الزمر:}َسََل

نَػُهْم  السورة: }َوتَػَرى اْلَمََلِئَكَة َحافّْيَن ِمْن َحْوِؿ اْلَعْرِش ُيَسبُّْحوَف ِبَحْمِد رَبِّْهْم َوُقِضَي بَػيػْ
نة والنار؛ ألف العرش ىو ملك اهلل [، يقوؿ: ٧بدقْب من حوؿ ا١ب75]الزمر:بِاْلَحقّْ{

سبحانو، وملكو يـو القيامة ا١بنة والنار وما فيهما، ألف ليس هلل ٍَبّ خلق غّبٮبا، كما قاؿ: 
 غّبه.دل يكن خلق  ([161])إذا  عرشو على ا٤باء

 ]تفصيل خلق الكوف[

ألنو سبحانو خلق ا٥بوى، ٍب خلق ا٤باء فأسكنو ُب ا٥بوى، ٍب خلق الرياح فأنشأىا ُب ا٤باء، 
فاضطرب ا٤باء وأزبد وماج، ٍب خلق النار فأنشأىا ُب ذلك ا٤بوج، فاحَبؽ فصار دخاناً، 

لك قوؿ اهلل فخلق اهلل من ذلك الدخاف سبع ٠باوات طباقاً، وسطح من حراقتو أرضاً، وذ
}َأَوَلْم يَػَر الَِّذيَن َكَفُروا َأفَّ السََّمَواِت َواْْلَْرَض َكانَػَتا رَتْػًقا فَػَفتَػْقَناُىَما َوَجَعْلَنا ِمَن  سبحانو:

[، قولو سبحانو: كانتا رتقاً يعِب: ا٤بوج 30]األنبياء: اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفََل يُػْؤِمُنوَف{
ىذه األشياء األربعة ا٥بواء وا٤باء   ([163]) دخاناً وحراقة خلق اهلل  ([162])فاحَبؽ فصار
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والرياح والنار من غّب شيء كاف قبلها، ٍب خلق ا٤بالئكة من الريح وا٥بواء، فأسكنهم ُب 
السماء، وخلق ا١بن من مارج من نار فأسكنهم ا٥بواء؛ وخلق آدـ من الطْب فأسكنو 

 األرض.  ([164]) وذريتو

ٍب كاف عرشو بعد ا٤باء السماوات واألرض وما بينهما من ا٣بلق أٝبعْب ٍب قاؿ  
(َلُو َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض َوَما 1}الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى) سبحانو:

نَػُهَما َوَما َتْحَت الثػَّرَ  [، يقوؿ سبحانو: بعد أمره وتدبّبه وهنيو، فيما 6ػ5]طو: ({2ى)بَػيػْ
خلق وبرأ، دل ٲبتنع منو سبحانو شيء، ودل يغلبو غالب وال يؤوده حفظهما وىو العلي 

 العظيم.

الدنيا كلها ُب ا٥بواء السماوات واألرض وما بينهما وما فوقهما وما ٙبتهما؛ ألف األرض 
والشمس تسّب بالنهار ُب ا٥بواء ما بْب السماء واألرض، على ا٤باء، وا٤باء على ا٥بواء، 

}َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن اْْلَْرِض  وتسّب بالليل ٙبت ا٤باء ُب ا٥بواء، وقولو سبحانو:
[، يقوؿ: مثلهن ُب العدد ليس ُب الصفة، ألف السماوات السبع 12]الطالؽ: ِمثْػَلُهنَّ{

  الئكة عليهم السالـ.طبق فوؽ طبق، وُب كل طبق سكاف من ا٤ب
واألرضوف إ٭با ىي سبع ُب العدد كالبحور، أرض ٍب ٕبر سبعة إٔبر، وسبع أرضْب، كلها 

   فوؽ األرض ليس ٙبتها منهن شيء.

 [17]ا٢باقة:  تفسّب قوؿ اهلل عز وجل }َوَٰبِْمُل َعْرَش َربَّْك فَػْوقَػُهْم يَػْوَمِئٍذ َٜبَانَِيٌة{
العرش ملك اهلل، وفوقهم يقوؿ منهم، قامت فوؽ مقاـ من، ىو تنفيذ أمر اهلل، و  الحمل6

ا٤بعُب فيو: وٰبمل عرش ربك منهم يومئٍذ ٜبانية، فالثمانية ٲبكن أف تكوف ٜبانية أصناؼ، أو 
(:[165]) ٜبانية آالؼ، أو ٜبانية أمالؾ كل ذلك على اهلل يسّب، قاؿ الشاعر

 

ٞبلت أمراً جليالً 
 بو  ([166])فاصطنعت

 وقمت فيو ٕبق اهلل يا رجل  

 :([167]) وقاؿ آخر
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 وذبياف إذ زلت بأقدامها النعل   تداركتما عبساً وقد ثل عرشها

وقد ثل عرشها، وإ٭با أراد ذىب ملكها، واهندـ عزىا، وىذا موجود ُب لغة العرب،  فقاؿ6
ينفذوف أمر اهلل يـو القيامة ُب عباده، كما نفذوا أمره ُب ىذه الدنيا؛ ا٤بالئكة الذين   فهؤالء

ألف اهلل عز وجل ال يشافهو أحٌد، وال يدرؾ ببصر أبداً؛ وقـو من ا٤بالئكة موكلوف بقبض 
}َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدِه َويُػْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة َحتَّى  أرواح اآلدميْب، كما قاؿ سبحانو:

[، فرأسهم ملك 61]األنعاـ: ِإَذا َجاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تَػَوفػَّْتُو ُرُسُلَنا َوُىْم ََل يُػَفرُّْطوَف{
}ُقْل يَػتَػَوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكَّْل ِبُكْم ثُمَّ ِإَلى رَبُّْكْم  ا٤بوت، كما قاؿ سبحانو:

من ٙبت يد ا٤بلك األعلى بأمر اهلل، من  [، فهؤالء كلهم يتصرفوف11]السجدة: تُػْرَجُعوَف{
}ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم  عنده يهبطوف وإليو يصعدوف بأعماؿ اآلدميْب، كما قاؿ سبحانو:

الطَّيُّْب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعُو َوالَِّذيَن يَْمُكُروَف السَّيَّْئاِت َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْكُر 
 [.10]فاطر: ُبوُر{ُأولَِئَك ُىَو يػَ 

بْب سبحانو أنو ال يقبل من أعما٥بم إالّ الطيب الصاحل، وما كاف سوى ذلك فهو يبور 
 ويبطل.

[، 206]األعراؼ:  }ِإفَّ الَِّذيَن ِعْنَد رَبَّْك{ قولو إليو يصعد الكلم الطيب وقولو: 
}َما َيُكوُف ِمْن  نو:[، كقولو سبحا169]آؿ عمراف:  }َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد رَبِّْهْم{ وقولو:

َنْجَوى َثََلثٍَة ِإَلَّ ُىَو رَاِبُعُهْم َوََل َخْمَسٍة ِإَلَّ ُىَو َساِدُسُهْم َوََل َأْدَنى ِمْن َذِلَك َوََل َأْكثَػَر 
لّْ َشْيٍء ِإَلَّ ُىَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكانُوا ثُمَّ يُػَنبّْئُػُهْم ِبَما َعِمُلوا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِإفَّ اللََّو ِبكُ 

}َوُىَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكْنُتْم َواللَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف  [، وقاؿ سبحانو:7]آّادلو:  َعِليٌم{
[، 16]ؽ:  }َوَنْحُن َأقْػَرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد{ وقولو سبحانو: ،[4]ا٢بديد: َبِصيٌر{

و سبحانو ٧بيط بعباده وأعما٥بم، وأنو يعِب سبحانو ُب ىذه وما أشبهها من اآليات أف علم
 ال يغىب عليو شيء من أمورىم.



 ]صفات اهلل ىي ذاتو[ 

فعلمو سبحانو، ذاتو وذاتو علمو، والذات ىو اهلل عز وجل، ىو العادل بنفسو ال بعلم سواه، 
وكذلك قدرتو ذاتو وذاتو قدرتو، ىو القادر بنفسو ال بقدرة سواه، علمو وقدرتو ونفسو 

[، أي ا٤بوجود 115]البقره: }فَأَيْػَنَما تُػَولُّوا فَػَثمَّ َوْجُو اللَِّو{ذاتو، كما قاؿ سبحانو:ووجهو 
[، 54]األنعاـ:}َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْحَمَة{ ُب كل جهة اهلل، ٍب قاؿ سبحانو:

الكاتب وا٤بكتوب عليو شيء واحد، وىو اهلل الذي ليس كمثلو شيء، وىو ال يشبهو 
ما يشاء من األشياء، فسمى سبحانو نفسو   ([168])شيء، ال كاألشياء بل ىو منشىء

}ُقْل َأيُّ  ونفي العدـ ا٤بفقود، كما قاؿ سبحانو لرسولو: ،([169])شيئاً، إلثبات الوجود
[، فاهلل عز وجل بكل مكاف، وال ٰبويو مكاف 19]األنعاـ: َشْيٍء َأْكبَػُر َشَهاَدًة ُقِل اللَُّو{

 أيصعد الكلم من اهلل إذل اهلل؟فإف قاؿ ا٤بشبو: 

قيل لو: يصعد الكلم الطيب من ا٤بكاف الذي ال ٱبلو منو اهلل إذل السماء الٍب فيها اهلل عز 
وجل، واهلل على العرش استوى لو ما ُب السماوات وما ُب األرض وما بينهما وما ٙبت 

أف ربو ُب مكاف دوف مكاف، سئل ُب أي مكاف ىو، فإف  ([170])الثرى، فمن أنكر وزعم
 قاؿ: على العرش.

 قيل لو: أو ليس العرش غّب السماوات واألرض. 

فقولو: نعم فيقاؿ: كيف قلت: ىو ُب السماء وقد زعمت أنو على العرش، و العرش 
}َوُىَو اللَُّو ِفي السََّمَواِت َوِفي  واألرض؟ وُب ىذا رد لقوؿ اهلل:عندؾ ليس السماوات 

فوقها،  ([171])[، وإف قالوا: إف العرش ليس ُب السماوات، ولكن3]األنعاـ:  اْْلَْرِض{
السماوات من العرش وُب تعطيلهم السماوات من العرش تعطيل ما قالوا ىو العرش عطلوا 

 .([173]()[172])دوف ما سواىا
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 ]بطالف جسم ال كاألجساـ[

فإف قاؿ قائل: يقوؿ إف اهلل جسم ال كاألجساـ، قلنا لو: ىذا ٧باؿ ُب اهلل عز وجل اليرى 
، ولسنا نرى األشياء كلها كائناً جسماً، فالشيء يعم ([174])ا١بسم أبداً شيئاً ٦بسماً 

األشياء كلها، وا١بسم فإ٭با يقع على بعضها، فلذلك قلنا: إف كل جسم شيء، وأف ليس 
اسم ا١بسم ودل ٱبرج   ([175])ٔبسم كل شيء، فلما أف خرج بعض األشياء من أف ينتضمو

 ا١بسم من أف ينظمو اسم الشيء ُب ا٢بكم.

وليس جسماً،    قلنا: إف اهلل سبحانو شيء، ليس كاألشياء، وكذلك فعل ا٤بخلوقْب شيء، 
[، ففعل ا٣بالق يعلم 52]القمر: ٍء فَػَعُلوُه ِفي الزُّبُِر{}وَُكلُّ َشيْ  كما قاؿ سبحانو:

وفعل ا٤بخلوؽ يعلم وال يرى، ألنو عرض والعرض ال يقـو إالّ با١بسم،   ،([176])ويرى
بالقعود والقياـ، وىي ٦بتمعة متالحقة، وىي تسكن وهتدأ واألجساـ يكوف منها ا٢بركات 
وا٢بركات غّب متالحقات والمؤتلفة، بل ىي   ([177])وىي قائمة بأعياهنا، غّب متصرفو
يلحق بعضاً، وال يعلم ٥با بعد خروجها طوؿ وال عرض،  متصرفة متباينة ٨بتلفة، وبعضها ال

فهذا الفرؽ بْب األجساـ واألفعاؿ، ولو كاف اهلل سبحانو كما يقوؿ ا٤ببطلوف: إنو صورة أو 
جسم من األجساـ، لكاف مشأّاً ٤با خلق من الصور واألجساـ، ولكاف ٧بتاجاً إذل 

}َما  ر عن نفسو حْب يقوؿ سبحانو:ا٤بكاف، ولو احتاج إذل ا٤بكاف ٤با كاف كما قاؿ وذك
}َوُىَو َمَعُكْم َأْيَن َما   [ اآلية، وقاؿ:7]آّادلة:َيُكوُف ِمْن َنْجَوى َثََلثٍَة{

 [.4]ا٢بديد: ُكْنُتْم{

 ]شبهة للمشبهة وجوأّا[

ْنَساُف ِإنََّك َكاِدٌح ِإَلى رَبّْ  واحتجت ا٤بشبهة ُب الرؤية بقوؿ اهلل َك  سبحانو6 }يَاَأيػَُّها اإْلِ
[، 110]الكهف: }َفَمْن َكاَف يَػْرُجوا ِلَقاَء رَبِّْو{ [، وبقولو:6]اإلنشقاؽ:َكْدًحا َفُمََلِقيِو{

}لِلَِّذيَن  [، وبقولو:23ػ22]القيامة: }ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة * ِإَلى رَبػَّْها نَاِظَرٌة{ وبقولو:
رووه وأسندوه إذل النيب صلى اهلل عليو  [، وٕبديث26]يونس: َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوزِيَاَدٌة{
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وآلو وسلم، فزعموا أنو قاؿ: ))إنكم تروف ربكم ال تضاموف ُب رؤيتو كالبدر إذا استدار(( 
[، 103]األنعاـ: }ََل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر َوُىَو يُْدِرُؾ اْْلَْبَصاَر{ خالفاً لقوؿ اهلل سبحانو:

آلو وسلم إذ يقوؿ: ))كل ما أسند إرلَّ من ا٢بديث وكذباً على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و 
 بعدي وكاف ٨بالفاً لكتاب ريب، فليس ىو مِب فال تقبلوه وال تأخذوا بو((.

فاهلل تبارؾ وتعاذل ليس بشخص، فتجاىره األبصار، وال ىو صوت فتوعيو األ٠باع، وال 
 خشن فتلمسو رائحة فتشمو ا٤بشاـ وال حار وال بارد، فتذوقو اللهوات، وال لْب وال

األيدي؛ ألنو سبحانو خلق األبصار وما جاىرت واأل٠باع وما وعت، وا٤بشاـ وما مشت، 
واللهوات وما ذاقت، واأليدي وما ٤بست، فهذه ا٣بمس ا٢بواس ا٤بدركات كلها ٦بعوالت 
مصورات مقدرات ليس فيها شيء يشبو اهلل وال اهلل يشبو شيئاً منها؛ ألف من وقع عليو 

٧بدود ٙبيط بو ا١بهات الست فوؽ، وٙبت، وٲبْب ومشاؿ وأماـ وخلف، وأف  البصر، فهو
، دل يكن ([178])اهلل ال يوصف بشيء من ذلك؛ ألنو غِب قدًن، وإف دل يكن األمر كذلك

 []فائدة[.103]األنعاـ:}ََل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر{ لقوؿ اهلل سبحانو:

نفسو ُب دنياه، وال ُب آخرتو، فعمل   ([179])فهذه مدحة مدح اهلل ّٔا نفسو ال يزيلها ُب
}َوقَاَؿ الَِّذيَن ََل يَػْرُجوَف ِلَقاَءنَا َلْوََل  اهلل سبحانو حْب يقوؿ:من قاؿ بالرؤية باطل؛ لقوؿ 

َنا اْلَمََلِئَكُة َأْو نَػَرى رَبػََّنا لََقِد اْسَتْكبَػُروا ِفي َأنْػُفِسِهْم َوَعتَػْوا ُعتُػوِّا َكِبيًرا) (يَػْوـَ 11أُْنِزَؿ َعَليػْ
(َوَقِدْمَنا ِإَلى َما 11ْجرِِميَن َويَػُقوُلوَف ِحْجًرا َمْحُجورًا)يَػَرْوَف اْلَمََلِئَكَة ََل ُبْشَرى يَػْوَمِئٍذ لِْلمُ 

[، فسواء قاؿ اإلنساف: 23ػ 21]الفرقاف: ({11َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباًء َمْنُثورًا)
 إف األبصار تدرؾ خالقها ُب الدنيا أو ُب اآلخرة فقد شبهو ٖبلقو.

 يومئذ ناظرة[]تفسّب قوؿ اهلل عز وجل وجوه 

[: 22]القيامة:}ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة * ِإَلى رَبػَّْها نَاِظَرٌة{ وأمَّا تفسّب قوؿ اهلل عز وجل:
يقوؿ سبحانو: وجوه ا٤بؤمنْب يـو القيامة مشرقة ناعمة، ّٔجة ناظرة إذل ثواب رّٔا منتظرة، 

}َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة تَػَرى  و:خالؼ وجوه ا٤بشركْب الذين ذكرىم اهلل عز وجل حْب يقوؿ سبحان
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[ 60]الزمر:الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى اللَِّو ُوُجوُىُهْم ُمْسَودٌَّة َألَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثْػًوى لِْلُمَتَكبّْرِيَن{
 اآلية.

[ إنو الرؤية 110]الكهف:}َفَمْن َكاَف يَػْرُجوا ِلَقاَء رَبِّْو{ وأمَّا قو٥بم ُب قوؿ اهلل عز وجل:
كاف اللقاء عندىم الرؤية، فما فضل ثواب النيب عندىم على نفاؽ ا٤بنافق؛ ألف اهلل   فإذا

}فََأْعَقبَػُهْم نَِفاقًا ِفي قُػُلوِبِهْم ِإَلى يَػْوـِ يَػْلَقْونَُو ِبَما َأْخَلُفوا اللََّو َما َوَعُدوُه  سبحانو يقوؿ:
: أهنم يروف أعما٥بم الٍب قدموىا بْب [، إ٭با تفسّب اللقاء77]التوبة: َوِبَما َكانُوا َيْكِذبُوَف{

}لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا ِبَما َعِمُلوا َوَيْجِزَي الَِّذيَن  أيديهم يـو القيامة، كما قاؿ سبحانو:
}لُِتْجَزى ُكلُّ نَػْفٍس ِبَما  [، وقاؿ سبحانو:31]النجم: َأْحَسُنوا بِاْلُحْسَنى{

 ِإنػَُّهْم َعْن رَبِّْهْم يَػْوَمِئٍذ }َكَلَّ  [، ٍب قاؿ سبحانو:15]طو:َتْسَعى{
[، يقاؿ: إفَّ الكفار يـو القيامة عن ثواب رّٔم ٤ببعدوف، كما 15]ا٤بطففْب: َلَمْحُجوبُوَف{

 أي مبعدة. ،[24]القيامة: }َوُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ بَاِسَرٌة{ قاؿ:

، قالت [26]يونس:ٌة{سبحانو6 }لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوزِيَادَ  وأمَّا قوؿ اهلل
إف الزيادة ىي النظر إذل وجو اهلل، كذبوا ُب ذلك بل الزيادة ُب ثواب رّٔم، كما  المشبهة6
[، وقاؿ 35]ؽ: سبحانو6 }َلُهْم َما َيَشاُءوَف ِفيَها َوَلَديْػَنا َمزِيٌد{ قاؿ اهلل
ُيَكلُّْمُهُم اللَُّو َوََل يَػْنُظُر ِإلَْيِهْم يَػْوـَ }ُأولَِئَك ََل َخََلَؽ َلُهْم ِفي اْْلِخَرِة َوََل  سبحانو:

يِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم{ [، ففي ا٢بالة الٍب ال ينظر اهلل 77]آؿ عمراف: اْلِقَياَمِة َوََل يُػزَكّْ
فهو يراىم إالّ أنو ال ينظر إليهم كنظره إذل ا٤بؤمنْب رٞبًة، ونظره إذل الكفار     (1][80)إليهم

[، يقوؿ 46]طو: }ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى{ نظر سخطة، كما قاؿ لكليمو وأخيو:
،خالؼ كونو سبحانو مع عدوٮبا فرعوف اللعْب؛ ألنو ينصرٮبا، ([181])أحفظ وأرعى

َوَعُدوّّ }َعُدوّّ ِلي  عدوٮبا؛ إذ كاف عدوٮبا عدوه، كما قاؿ سبحانو ألمهما: ([182])وٱبذؿ
 [.39]طو: َلُو{
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 ]كالـ للقاسم عليو السالـ ُب التوحيد[

قاؿ القاسم بن إبراىيم عليو السالـ، ُب بعض كالمو ُب التوحيد: ولو أمد اهلل عز وجل 
األبصار با٤بعونة حٌب تدرؾ أقل قليل، نقطة من القطر ُب مد٥بم ليل عاًب، ٙبت األرض 

، ما أدركت األبصار اهلل، وكذلك لو أمدت السفلى، من أبعد غايات السموات العلى
ما ىجم منها شيء على اهلل   ([183])ا٢بواس كلها با٤بعونات، حٌب تدرؾ كل عموس

 سبحانو تبارؾ وتعاذل علواً كبّباً.

فكل من وصف اهلل ّٔيئة خلقو، أو شبهو بشيء من  السالـ: وقاؿ القاسم عليو
أو توٮبو صورة، ما كاف من األصوار، أوجسماً ما كاف من األجساـ، أو   ([184])صفاهتم

أو أف األقطار ٙبويو، أو أف ا٢بجب تسَبه، أو أف  شبحاً، أوأنو ُب مكاف دوف مكاف،
وذرأ   ([185])األبصار تدركو، أو أنو دل ٱبلق كالمو، وكتبو وأحكامو، أو أنو كشيء ٩با خلق،

قد نفاه وكفر بو، وأشرؾ بو، وعبد غّبه، فافهمو وفقنا اهلل وكل وبرأ، و٩بَّا ٱبلق أبد األبد ف
 مؤمن إلصابة ا٢بق، وبلوغ الصدؽ، إنو قريب ٦بيب.

إف اهلل واحد، يعنوف أنو أوؿ  وكذلك قاؿ القاسم عليو السالـ: وكذلك قاؿ ا٤بوحدوف:
ال من األشياء، وبو كاف كل شيء، وىو منشئها، ومدبرىا بنفسو ال بغّبه، وىو الواحد 

عدد، وال فيو عدد ٯبزأ، وليس شيء يقاؿ: إنو واحد ُب ا٢بقيقة غّب اهلل، وكل واحد غّب 
معو، وىو ٦بزء، ومن عدد، وىو الواحد الذي ال أوؿ لو، وال ثاين   ([186])اهلل فهو ذو عدد

 ُب كل شيء مدبر ال ٧بوي، ومع كل شيء رقيب ال ٧باط بو.

، ٥با معاٍف، ٚبتلف ُب اللغة ليس شيء ُب شيء، إالّ وىو ال ٱبلو من أحد ([187]) والػ ُب
 ٫بن ذاكروىا إف شاء اهلل.ىذه ا٤بعاين، الٍب 

 إمَّا أف يكوف فيو ٗبعُب قوؿ القائل: الناس ُب عامهم ىذا ٨بصبوف. 

 أو يكوف الشيء ُب الشيء ٧بوياً، كاللنب ُب وعائو.

 ويكوف الشيء ُب الشيء كا٤برابط ُب رباطو، والباين ُب بنائو.

 ويكوف الشيء ُب الشيء كا٢بي ُب حياتو. 
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 ُب بياضو.  ([188])كالبياضويكوف الشيء ُب الشيء،   

 ويكوف الشيء ُب الشيء، كالعبد ُب سلطاف مواله.

 [ أي مع أمم.38]األعراؼ: }اْدُخُلوا ِفي ُأَمٍم{ وُب القرآف مثل ذلك قوؿ اهلل سبحانو:

 آخر: وألصلبنكم ُب جذوع النخل، يعِب: على.ومعُب 

 ومعُب آخر: إذل، قاؿ فتهاجروا فيها يعِب: إليها. 

 ومعُب آخر: ومن كاف ُب ىذه أعمى يقوؿ: عن ىذه النعمة. 

 ومعُب آخر: وإنا لنراؾ فينا ضعيفاً أي: عندنا. 

على أنو مع  وا٤بعُب ُب ذلك كلو على ا٤بشاىدة والتدبّب العلى أنو ُب شيء ٰبويو، وال
 فافهمو.   ([189])شيء مالزؽ

 وإف قاؿ قائل: ما الفرؽ بْب شيء وشيء وخلق وخلق ؟.

؛ وخالفو خالق، ولو قاؿ القائل: ا٣بالق ([191])ا٣بلق اسم لو خالؼ ([190]) قيل لو: إف
:شيء إثبات ([192])ولو قاؿ قائل: ا٣بالق شيء دل يكذب، فقوؿ ا٤بوحدين ٨بلوؽ كذب،

 شيء، ألف ال شيء عدـ، ليس لو خالؼ وال ند والضد وال مثل.

كل ضد خالؼ، وليس كل خالؼ ضد،   واعلم أف الضد ىو غّب ا٣بالؼ، وبياف ذلك أف
، وذلك أنك تقوؿ ىذا ([193])والضد ىو ا٤بضاد، وا٤بضاد ىو الغّب الذي ]ىو[ مضاد

 خالؼ اهلل، وال تقوؿ ىذا ضد اهلل.

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عندما زعموا أهنم يروف  وقوؿ ا٤بشبهة ا٢بشوية على
قرص ٧بدود، أحاطت بو ا١بهات الست: فوؽ   ([194])رّٔم كالبدر ليلة التماـ، والبدر فهو

وخلف، فقد وصفوه با٢بدود، فإف زعموا أهنم ليس يروف كلو،  وٙبت، وٲبْب ويسار، وأماـ
 فقد بعضوه وجزؤوه.

قو٥بم: إف الذي روى حديث الرؤية إهنم أربعة عشر رجالً من خيار أصحاب رسوؿ اهلل 
لنا أف نكذّٔم، ألنا    ([195]) صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فليس
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بطل كل ما ُب أيدينا، ألنا دل نأخذ دين اهلل الذي جاء بو   ([197])أكذبناىم  ([196])إذا
 رسوؿ اهلل إالّ منهم.

قلنا ٥بم: خيار أصحاب الرسوؿ علي ومن تبعو من ا٤بهاجرين واألنصار، فعلي يكذب 
وىو باب الرسوؿ، فكيف   ا٢بديث عن الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم،([198])ّٔذا

[، ومع 103]األنعاـ: }ََل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر{ يتهيأ لنا أف نتقوؿ على الرسوؿ، مع قوؿ اهلل:
 ((؟.([199])إنكار الباب، والنيب يقوؿ: ))من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من جهنم

وباب آخر أف ىؤالء ا٢بشوية كذبوا على رب العا٤بْب، ومالئكتو ا٤بقربْب، وأنبيائو ا٤برسلْب، 
اهلل وأئمتو ا٥بادين، وأوليائو الصا٢بْب، فكيف تقبل شهادهتم على أصحاب الرسوؿ صلى 

 عليو وآلو وسلم ؟!.

 ]بطالف قوؿ ا٢بشوية إف اهلل يقضي بالفواحش[

وكذلك نقضت القدرية، آّربة الضالة الغوية، قو٥با ُب عدؿ اهلل تبارؾ وتعاذل، إذ قالوا: إف 
اهلل عز وجل عن قو٥بم يقضي بالفواحش، ويقدرىا على فاعلها، خالفاً لقوؿ اهلل، إذ يقوؿ 

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء }ِإفَّ اللَّ  سبحانو: ْحَساِف َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويَػنػْ َو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
[، فمن زعم أف اهلل يقضي 90]النحل:َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم لََعلَُّكْم َتذَكَُّروَف{

بقولو ىذا ا٤بشركْب، الذين قاؿ اهلل عز وجل   ([200])بالفواحش ويريدىا ويشاىا، فقد شبو
}َسيَػُقوُؿ الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّو َما َأْشرَْكَنا َوََل َءابَاُؤنَا َوََل َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء   فيهم:

ِمْن قَػْبِلِهْم َحتَّى َذاُقوا بَْأَسَنا ُقْل َىْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فَػُتْخرُِجوُه لََنا َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن 
 [.148]األنعاـ: ِإْف تَػتَِّبُعوَف ِإَلَّ الظَّنَّ َوِإْف َأنْػُتْم ِإَلَّ َتْخُرُصوَف{

من أمٍب وفيهم وُب إخواهنم ا٤برجئة ما يقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم:))صنفاف 
 ال تنا٥بم شفاعٍب، قد لعنوا على لساف سبعْب نبياً: القدرية وا٤برجئة((.

 ؟.   ([201]) قيل: وما القدرية 
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إهنا من اهلل قضى ّٔا وقدرىا  قاؿ: ))أمَّا القدرية فهم الذين يعملوف ا٤بعاصي، ويقولوف
علينا، وأمَّا ا٤برجئة فهم الذين يقولوف اإلٲباف قوٌؿ بال عمل، ٍب قاؿ القدرية ٦بوس ىذه 

 .([202])األمة، وا٤برجئة يهود القبلة((
صلى اهلل عليو وآلو وسلم القدرية بآّوس؛ ألف آّوسي يأٌب أمو وابنتو وأختو وإ٭با شبو 

وعمتو وخالتو، فإذا هناه إنساف عن ىذا القبيح السمج، قاؿ ا٤بلعوف: اهلل الذي قضى ّٔذا 
، وكذلك القدري يقوؿ: إف اهلل الذي قضى وقدر على اليهودي باليهودية  الفعل وقدره عليَّ

 لنصرانية وعلى آّوسي بآّوسية سواًء سواء.وعلى النصراين با

وشبو عليو السالـ ا٤برجئة باليهود؛ ألف اليهود قالوا لرسوؿ اهلل: لن ٛبسنا النار إالّ أياماً  
معدودة، فاألياـ ا٤بعدودة عندىم سبعة أياـ، وذلك أف الدنيا بزعمهم سبعة 

سنة، وأف اهلل يعذب مذنبيهم سبعة أياـ مكاف ألف سنة يوماً واحداً، ٍب  ([203])ألف
}ُقْل َأتََّخْذُتْم ِعْنَد  ٱبرجهم من النار إذل ا١بنة؛ لشفاعة نبيهم، فقاؿ اهلل عز وجل لرسولو:

ـْ تَػُقوُلوَف َعَلى اللَِّو َما ََل تَػْعَلُموَف{اللَِّو َعْهًدا فَػَلْن ُيْخِلَف اللَُّو َعهْ   [.80]البقرة:َدُه َأ

 ]ٕبث ُب خلود العاصْب ُب النار وُب الشفاعة[

}بَػَلى َمْن   ٍب فسر سبحانو أنو ٱبلد أىل الطاعة ُب ا١بنة، وأىل ا٤بعصية ُب النار، فقاؿ:
(َوالَِّذيَن 41َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَف)َكَسَب َسيَّْئًة َوَأَحاَطْت ِبِو َخِطيَئُتُو فَُأولَِئَك 

َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُأولَِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُىْم ِفيَها 
 [.82ػ81]البقرة: ({41َخاِلُدوَف)

فلم تعترب ا٤برجئة بقوؿ رّٔا عندما رد على اليهود ّٔذا ا٤برد حٌب ٝبعهم فقاؿ سبحانو 
}لَْيَس بِأََمانِيُّْكْم َوََل َأَماِنيّْ َأْىِل اْلِكَتاِب َمْن يَػْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبِو َوََل َيِجْد لَُو  :للفريقْب

[، وذلك أف ا٤برجئة يقولوف: إف اهلل يعذب 123]النساء:ِمْن ُدوِف اللَِّو َولِيِّا َوََل َنِصيًرا{
م، ٍب ٱبرجهم من النار إذل ا١بنة؛ مذنيب أمة ٧بمد يـو القيامة ُب النار على قدر ذنؤّ

لشفاعة النيب، ورووا ُب ذلك أحاديث أسندوىا إذل النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فقالوا: 
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إنو قاؿ: ادخرت شفاعٍب ألىل الكبائر من أمٍب، وزعموا أنو قاؿ: يأٌب وقت على جهنم 
هلل سبحانو وكذباً على رسولو ال يبقى فيها ٩بن يشهد أالّ إلو إالّ اهلل أحٌد، خالفاً لقوؿ ا

َفُع الشََّفاَعُة ِإَلَّ َمْن َأِذَف َلُو الرَّْحَمُن  صلى اهلل عليو وآلو وسلم، قاؿ اهلل: }يَػْوَمِئٍذ ََل تَػنػْ
}ََل َيْمِلُكوَف الشََّفاَعَة ِإَلَّ َمِن اتََّخَذ ِعْنَد الرَّْحَمِن  [، وقاؿ109]طو:َوَرِضَي َلُو قَػْوًَل{

 [.87ًن:]مر  َعْهًدا{

ىذا مع إٝباع األمة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، أنو قاؿ لبِب ىاشم: ))كأين 
بالناس يأتونِب يـو القيامة بأعما٥بم، وتأتونِب أنتم بأحسابكم((، ٍب قاؿ البنتو فاطمة عليها 

 اعملي لنفسك فإين ال أغِب عنك من اهلل شيئاً((. )) ([204])السالـ

وإ٭با شفاعة النيب ٘بب للمحسنْب من أمتو؛ ألف احملسن يستوجب دخوؿ ا١بنة بعملو 
ْلُكُم اْلَجنَُّة ُأورِثْػُتُموَىا ِبَما ُكْنُتْم }َونُوُدوا َأْف تِ  الصاحل، كما قاؿ سبحانو:

[، ٍب يزيدىم اهلل عز وجل درجة؛ لشفاعة ا٤بالئكة ا٤بقربْب، 43]األعراؼ: تَػْعَمُلوَف{
}لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى  وأنبيائو ا٤برسلْب، وأوليائو الصا٢بْب، كما قاؿ سبحانو:

 بعد ا١بزاء، لشفاعة من يشفع.[، فهذه الزيادة 26]يونس: َوزِيَاَدٌة{

فاهلل عز وجل ال يبطل وعده ووعيده، وال يصّب ا٤بسيء مع احملسن، وال آّـر مع ا٤بسلم،  
وال ا٤بفسد مع ا٤بصلح، وال الفاسق مع ا٤بؤمن ُب ا١بنة، وىو سبحانو يقوؿ 

 ( َما َلُكْم َكْيفَ 11}َأفَػَنْجَعُل اْلُمْسِلِميَن َكاْلُمْجرِِميَن) لرسولو:
ـْ َنْجَعُل الَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت   [، وقاؿ:35]القلم: ({12َتْحُكُموَف) }َأ

ـْ َنْجَعُل اْلُمتَِّقيَن َكاْلُفجَّاِر) (ِكَتاٌب أَنْػَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌؾ 14َكاْلُمْفِسِديَن ِفي اْْلَْرِض َأ
بػَُّروا َءايَاتِِو َولَِيَتذَكََّر أُ  }أََفَمْن َكاَف  [، وقاؿ سبحانو:29ػ28]ص: ({15وُلو اْْلَْلَباِب)لَِيدَّ

(َأمَّا الَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت فَػَلُهْم 14ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَف فَاِسًقا ََل َيْستَػُووَف)
ُقوا َفَمْأَواُىُم النَّاُر ُكلََّما َأرَاُدوا (َوَأمَّا الَِّذيَن َفسَ 15َجنَّاُت اْلَمْأَوى نُػُزًَل ِبَما َكانُوا يَػْعَمُلوَف)

َها ُأِعيُدوا ِفيَها َوِقيَل َلُهْم ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ُكْنُتْم ِبِو  َأْف َيْخُرُجوا ِمنػْ
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بُوَف) ْمُت  [، وقاؿ عز وجل:20ػ18]السجدة:({19ُتَكذّْ }ََل َتْخَتِصُموا َلَديَّ َوَقْد َقدَّ
ـٍ لِْلَعِبيِد)14ِعيِد)ِإلَْيُكْم بِاْلوَ  ُؿ اْلَقْوُؿ َلَديَّ َوَما َأنَا ِبَظَلَّ  [.29ػ28]ؽ: ({15(َما يُػَبدَّ

صدؽ اهلل عز وجل، ما ىو بظالـ للعبيد، فيبطل وعده ووعيده، وٯبمع وليو وعدوه ُب  
جنتو، ويبطل جهاد وليو لعدوه ُب طاعتو، فليس ىذا من العدؿ بل ىذا ظلم خارج من 

َها َوَلُهْم  قاؿ سبحانو:النصفة، ٍب  }يُرِيُدوَف َأْف َيْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ُىْم ِبَخارِِجيَن ِمنػْ
[، ففي كل ذلك ٱبرب عز وجل أنو من دخل النار، فهو مقيم 37]ا٤بائدة: َعَذاٌب ُمِقيٌم{

 فيها، ليس ٖبارج منها من بعد مصّبه إليها.

(َوِإفَّ اْلُفجَّاَر َلِفي 11َراَر لَِفي نَِعيٍم)}ِإفَّ اْْلَبػْ  وقاؿ سبحانو ُب الفريقْب:
يِن)13َجِحيٍم) َها بِغَائِِبيَن)11(َيْصَلْونَػَها يَػْوـَ الدّْ  [.16ػ13]اإلنفطار: ({12(َوَما ُىْم َعنػْ

 ]نقض ا٢بشوية واإلمامية قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم[

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم، بعد أف وكذلك نقضت ا٢بشوية واإلمامية قو٥با ُب رسوؿ اهلل
من ا١بن واإلنس، وأنو خاًب   ([205])شهدوا لو بالرسالة، أنو رسوؿ اهلل إذل ٝبيع خلقو

الدنيا، حٌب زعمت ا٢بشوية أنو خرج من النبيْب ال نيب بعده، ال رسوؿ سواه إذل آخر 
 الدنيا ودل يوص بأمتو إذل أحد يقـو فيهم مقامو بعده إالّ أنو تركهم مهملْب.

وزعمت اإلمامية أف إمامها يوحى إليو، وأنو يأٌب بكتاب وشريعة بعد كتاب ٧بمد صلى  
وسى إحدى اهلل عليو وآلو وسلم؛ ولذلك قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم:))افَبقت أمة م

وسبعْب فرقة كلها ىالكة إالّ فرقة واحدة، وافَبقت أمة عيسى اثنتْب وسبعْب فرقة كلها 
ىالكة إالّ فرقة واحدة، وإف أمٍب ستفَبؽ على ثالث وسبعْب فرقة كلها ىالكة إاّل فرقة 
واحدة، وإنو سيكذب عليَّ كما كذب على األنبياء من قبلي، فما أتاكم عِب فاعرضوه 

اهلل، فما وافق كتاب اهلل فهو مِب وأنا قلتو، وما خالف كتاب اهلل فليس مِب ودل على كتاب 
 ((.([206])أقلو
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غّب معبوده؛  ىذا يدؿ على أف اثنتْب وسبعْب فرقة عبدوا  فقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
ألهنم لو عبدوا معبوده دل يهلكوا، و٪بوا كما ٪بت الفرقة الناجية، وكذلك من أمة موسى 
وعيسى عليهما السالـ؛ ألف الفرقة الناجية من أمتهما وأمة ٧بمد واحدة؛ ودليل ذلك أف 
 أكثر ما ُب أيدي العامة واإلمامية، ٩با يضاىي قوؿ اليهود والنصارى ُب ا١برب والتشبيو،
وإنكار الوعد والوعيد، وتكذيب الرسل، ولوال أف ا١بميع كذبوا الرسل، وعبدوا غّب 

معبودىم، دل يفرؽ معبود الرسل بينهم وبْب الرسل يـو القيامة، ودل تبطل عبادهتم، كما قاؿ 
 [.23]الفرقاف: }َفَجَعْلَناُه َىَباًء َمْنُثورًا{ سبحانو:

الشرذمة القليلة، كما قاؿ فرعوف: إف ىؤالء لشرذمة دل ٰبصل مع الرسل من أ٩بهم إالّ 
 [.13]سبأ: }َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر{ قليلوف، وقاؿ الرب عز وجل:

فجميع ىذه الفرؽ يزعموف أهنم على دين الرسل، وأهنم غّب ٨بالفْب ٥بم ٝبلة، ٍب إهنم ُب  
اليسرى، وا٢بمدهلل الذي ىدانا خالؿ ذلك ال يدروف من أي القبضتْب: من اليمُب، أو من 

٧بمد وآلو الصادقْب، حٌب أخرجنا من الظلمات إذل النور   ([207])لدينو، ومنَّ علينا بنبينا
 ّٔم عليهم السالـ.

التشبيو والتجوير؛ ألهنم وصفوه بصفة ا٤بخلوؽ، إذ زعموا قو٥بم: بالقبضتْب يوجب عليهم  
، فاهلل عز وجل عن قو٥بم ذكر قبضتو على غّب ([208])أنو قبض بيده اليمُب، ٍب اليسرى

ْرُض َجِميًعا قَػْبَضُتُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوالسَّماَواُت َمْطِويَّاٌت }َواْْلَ ىذه الصفة، فقاؿ عز وجل:
إذ وملكو ونفاذ أمره فيهما؛   ([209])[، يريد سبحانو بقولو ىذا: بقدرتو76]الزمر: بَِيِميِنِو{

شيء، كما   ([210])ىو مبديهما ٍب معيدٮبا، على ماكانتا، ال يغلبو من أمورىا
}ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًىا قَالََتا  يغلبو عند ابتداء خلقهما، كما قاؿ سبحانو ٥بما:  ([211])ال

[، يقوؿ: كوهنما فكانتا، وكذلك يبيدٮبا ٍب يعيدٮبا، بغّب 11]فصلت:َأتَػيْػَنا طَائِِعيَن{
يَػْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدُه  }َوُىَو الَِّذي مؤامرة، وال ٨باطبة وال تقدًن إرادة، كما قاؿ سبحانو:

: َوُىَو َأْىَوُف َعَلْيِو{ [، وُب التجوير يزعموف أنو حاؿ بينهم وبْب الدخوؿ ُب 27]الرـو
 اإلٲباف، وأدخلهم ُب الكفر، ٍب يعذّٔم على كفرىم.
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 ]ٙبرًن مناكحة أىل الكتاب وأكل ذبائحهم[

والنصرانيات وأكل ذبائحهم، واحتجوا بقوؿ بتزويج اليهوديات،  وكذلك قالت الحشوية6 
}َوُىَو ِفي اْْلِخَرِة ِمَن ، إذل قولو:}اْليَػْوـَ ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَّْباُت{ :([212]) اهلل

، عند أىل العلم، [، 5]ا٤بائدة: اْلَخاِسرِيَن{ ، وما أنزؿ على رسولو مفهـو تفسّب اآلية معلـو
ـُ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلّّ َلُكْم{ قاؿ اهلل سبحانو: [، يعِب: الذين آمنوا 5]ا٤بائدة: }َوطََعا

}َوِإفَّ ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َلَمْن  بو وبرسولو، وما أنزؿ على رسولو، كما قاؿ اهلل سبحانو:
[ إذل آخرىا، أجاز 199]آؿ عمراف:  ْؤِمُن بِاللَِّو َوَما أُْنِزَؿ ِإلَْيُكْم َوَما أُْنِزَؿ ِإلَْيِهْم{يػُ 

سبحانو ذبيحة ىؤالء، والتزويج إليهم، ألهنم مسلموف ومصدقوف ٣بالقهم ُب أمره وهنيو، 
 ٠باىم أىل الكتاب، إذ آمنوا بكتابو الذي أنزلو على موسى عليو السالـ، كما قاؿ

ُلونَُو َحقَّ ِتََلَوتِِو ُأولَِئَك يُػْؤِمُنوَف  سبحانو فيهم حْب يقوؿ: َناُىُم اْلِكَتاَب يَػتػْ }الَِّذيَن َءاتَػيػْ
 [.121]البقرة:ِبِو{

}َمَثُل  ميز سبحانو بْب الذين آمنوا بكتابو، وبْب الذين كفروا بكتابو، قاؿ سبحانو فيهم: 
[، ٍب قاؿ عز 5]ا١بمعة: }فَػيُػَنبُّْئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف{قولوإذل  الَِّذيَن ُحمُّْلوا التػَّْورَاَة{،

[، فهؤالء 159]األعراؼ: }َوِمْن قَػْوـِ ُموَسى ُأمٌَّة يَػْهُدوَف بِاْلَحقّْ َوِبِو يَػْعِدُلوَف{ وجل:
الذين أجاز لرسولو وأوليائو ذبائحهم، ومناكحتهم، ليس الذين شبههم با٢بمار؛ ألنو قاؿ 

ا َلْم يُْذَكِر اْسُم اللَِّو َعَلْيِو َوِإنَُّو لَِفْسٌق{ تعاذل: [، 121]األنعاـ: }َوََل تَْأُكُلوا ِممَّ
[ اآلية، ٍب قاؿ 121]البقرة: }َوََل تَػْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يُػْؤِمنَّ{ وقاؿ:

يهودي يذكر على [، وال118]األنعاـ: }َفُكُلوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّو َعَلْيِو{ سبحانو:
ذبيحتو اسم الذي أولد عزيراً، والنصارى الذي أولد ا٤بسيح، كما حكى اهلل عنهم، دل 

}َوقَاَلِت اْليَػُهوُد ُعَزيْػٌر اْبُن اللَِّو َوقَاَلِت النََّصاَرى  يذكروا اسم خالقهم، واهلل يقوؿ:
 [.33ػ30]التوبة:{}َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوفَ  ، إذل قولو:اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّو{

http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/almoneer/1.htm#_ftn212


وأما احملصنات، اللواٌب من أىل الكتاب، أجاز تزوٯبهن للمؤمنْب، فهنَّ اللواٌب آمنَّ باهلل 
وبرسولو، فإذا أحصنت بدهنا من الكفر باإلٲباف، جاز تزوٯبها للمؤمن، كما قاؿ 

ـ بدهنا [، كما أحصنت مرًن عليها السال26]النور:}َوالطَّيَّْباُت لِلطَّيِّْبيَن{ سبحانو:
َقْت ِبَكِلَماِت  باإلٲباف، وتصديق اهلل ُب رسلو وكتبو، كما قاؿ اهلل سبحانو فيها: }َوَصدَّ

 [.12]التحرًن: رَبػَّْها وَُكُتِبِو وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتيَن{

وأٝبعت األمة كلها، أف مسلماً لو قذؼ يهودية أف ليس عليو حد؛ ألف ا٢بد الذي يلـز  
}فَػَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن  كما قاؿ سبحانو:  القاذؼ ىو العذاب،

[، أزاح سبحانو عن قاذفها ا٢بد، لقولو: احملصنات الغافالت 25]النساء:اْلَعَذاِب{
}قَاتُِلوا الَِّذيَن ََل يُػْؤِمُنوَف ا٤بؤمنات، فهي غّب مؤمنة؛ لقوؿ اهلل سبحانو فيهم:

 }ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب{. قاؿ ُب آخرىا:[، ٍب 29]التوبة:بِاللَِّو{

((، ([213])وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم بإٝباع األمة: ))ال يتوارث أىل ملتْب 
}َوَلُكْم ِنْصُف َما تَػَرَؾ  اهلل قاؿ فيمن أجاز التزويج:فقولو ىذا يبطل تزوٯبهن؛ ألف 

[ اآلية، فأبطل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ا٤بوارثة بينهم، فإذا أبطل 12]النساء:َأْزَواُجُكْم{
ا٤بوارثة، فقد أبطل التزويج، ألف التزويج وا٤بّباث شيء واحٌد ُب حكم اهلل، فإذا بطل 

}ِإنََّما  صف عقلو وتبع قوؿ ربو، وسنة نبيو، مع قوؿ اهلل:ا٤بّباث، بطل التزويج عند من أن
}َوََل  [، فاليهودية ٪بسة رجسة كافرة، وقاؿ سبحانو:28]التوبة:اْلُمْشرُِكوَف َنَجٌس{

 [.10]ا٤بمتحنة: ُتْمِسُكوا بِِعَصِم اْلَكَواِفِر{

أف إنساناً إذا ذبح إذل غّب القبلة أهنا حراـ،  ([214])وأما ُب الذبيحة فقد أٝبعت األمة 
}َولَِئْن َأتَػْيَت الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِبُكلّْ  فاليهودي ال يذبح إذل القبلة، لقوؿ اهلل سبحانو:

َلَتَك{َءايٍَة َما تَِبعُ   [ إذل آخر اآلية.145]البقرة:وا ِقبػْ

فمن زعم أف ذبيحة أىل الكتاب أكلها الرسوؿ وا٤بؤمنوف، فقد زعم أف رسوؿ اهلل تبع  
}َولَِئِن اتػَّبَػْعَت َأْىَواَءُىْم ِمْن بَػْعِد َما َجاَءَؾ ِمَن اْلِعْلِم  أىواء اليهود، واهلل عز وجل يقوؿ:
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[، فقوؿ من قاؿ ّٔذا القوؿ فاسد غّب ثابت، وأنا يا 145]البقرة:الظَّاِلِميَن{ِإنََّك ِإًذا َلِمَن 
أخي أبْب لك فساد قوؿ الفريقْب من كتاب ربك، ومن سنة نبيك شيئاً شيئاً، وحرفاً حرفاً، 

حٌب تعرؼ كذّٔم وزور قو٥بم، وعظيم ّٔتاهنم على اهلل وعلى رسولو؛ ألف ا٢بق أبلج، 
}َبْل نَػْقِذُؼ بِاْلَحقّْ َعَلى اْلَباِطِل فَػَيْدَمُغُو فَِإَذا ُىَو  اهلل سبحانو:والباطل ١بلج، كما قاؿ 

 [.18]األنبياء: زَاِىٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِممَّا َتِصُفوَف{

إالّ باالختيار واالجتهاد ُب الرأي، وأف   ([215])يسأؿ ىؤالء الذين زعموا أف اإلماـ ال يكوف
ذلك مادل   ([217])زعموا ُب مقالتهم أهنم يبينوف ُب  ([216])ذلك إليهم دوف رسوؿ اهلل إذا

يبينو رسوؿ اهلل، وأف ٥بم من ا٤بعرفة ُب صالح الدين وإقامة األحكاـ وإثبات اإلمامة ما دل 
 ٯبعل اهلل لرسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم.

أبا بكر فيقاؿ ٥بم: أخربونا عن ٝبيع ما جاء بو ٧بمد من عند   ([218])يسأؿ الذين قوموا
 اهلل سبحانو وأمرنا بو من طاعتو ما ىو ؟ وىل ٱبلوا من ثالثة أوجو:

 إمَّا فريضة أوجبها عليهم عن اهلل عز وجل. 

 ما سنة سنها ٥بم.وأ

 وإما تطوعاً أمرىم بو على الَبغيب فيو إف شاءوا فعلوه، وإف شاءوا تركوه ؟.

 فمن قو٥بم: إنو ال ٱبلو من أحد الثالثة الوجوه؛ وال سبيل ٥بم إذل أكثر من ذلك. 

يقاؿ: فأخربونا عن الفرائض الٍب أمرىم النيب ّٔا عن اهلل معلومة معروفة، أو ٦بهولة غّب  
 معروفة ؟.

 فمن قو٥بم: معروفة غّب ٦بهولة.

 فيقاؿ ٥بم: مثل أي شيء ؟.

فمن قو٥بم: مثل: صالة الظهر أربع ركعات، وا٤بغرب ثالث ركعات، ومثل: الزكاة من مائٍب 
 درىم ٟبسة، ومثل: فريضة ا٤بواريث للبنت الواحدة النصف، ومثل ىذا كثّب ُب الفرائض.

ىذه الفرائض، فيجعل الظهر ثالث ركعات وا٤بغرب  فيقاؿ ٥بم: ىل ٯبوز ألحد أف ٰبوؿ
 أربع ركعات ويفرض للبنت الواحدة الثلث، ومن مائٍب درىم ثالثة دراىم ؟.
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 فمن قو٥بم: ىذا ال ٯبوز.

 فأخربونا عن السنن ما ىي عندكم ؟.  فيقاؿ ٥بم:

فمن قو٥بم: مثل: مواقيت صالة الظهر إذا زالت الشمس، وا٤بغرب إذا غربت الشمس، 
 يـو الفطر، والوتر بالليل.  ([219])ومثل: الفطر

فيقاؿ ٥بم: ىل ٯبوز ألحد أف ٰبوؿ ىذه السنن عن جهاهتا فيجعل الوتر بالنهار ووقت  
 بالليل، وزكاة الفطر ُب األضحى ؟.الظهر لوقت ا٤بغرب، وصالة النهار 

 فمن قولنا وقو٥بم: ال ٯبوز. 

فإذا أقروا أنو ال ٯبوز تغيّب شيء من سنن اهلل، كما ال ٯبوز تغيّب شيء من الفرائض الٍب 
 ٥بم: وكلنا نقوؿ: إف ىذا ال ٯبوز.  ([220])ذكرنا، قلنا

 قيل ٥بم: فما تقولوف ُب التطوع؟.

قالوا: الناس كلهم ُب التطوع ٨بّبوف، إف شاءوا فعلوا، وإف شاءوا تركوا، وكذلك قاؿ اهلل 
ٌر َلُو{تبارؾ وتعاذل: ًرا فَػُهَو َخيػْ ًرا [، وقاؿ:184]البقرة: }َفَمْن َتَطوََّع َخيػْ  }َوَمْن َتَطوََّع َخيػْ

 [.158]البقرة: فَِإفَّ اللََّو َشاِكٌر َعِليٌم{

 ]ٕبث نفيس ُب اإلمامية[

 يقاؿ ٥بم عند ذلك: ما تقولوف ُب اإلمامة أمن دين اهلل ىي، أـ من غّب دينو؟. 

فإف قالوا: من غّب دين اهلل، لزمهم ُب اجتماع من اجتمع ُب إمامة أيب بكر أهنم دل يكونوا 
 على دين اهلل.

من دين اهلل، قيل: ومن أي دين اهلل ىي ؟ أمن الفرائض ىي، أـ من السنة  وإف قالوا ىي
 أـ من التطوع ؟، فقد زعمتم أف الدين ال ٱبلوا من أحد ىذه الثالثة الوجوه.

 فإف قالوا: من الفرائض.

قيل ٥بم: كيف فرض رسوؿ اهلل اإلمامة وأٮبل األمة، وقد زعمتم أف اإلمامة معلومة مفهومة 
 مفروضة ؟.
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إف قالوا: إنو ٯبوز أف ٱبالفوا رسوؿ اهلل ُب فريضة واحدة جاز أف ٱبالف ُب الفرائض  و 
كلها؛ ألف اإلمامة أفرض الفرائض؛ ألف ٝبيع الفرائض ال تقاـ إالّ ّٔا، وال ٯبوز تبديل 

 فريضة اإلمامة بوجو من الوجوه.

، ودخل الوىن ودليل ذلك أف اإلمامة موضع حاجة ا٣بلق، وإذا بطلت ا٢باجة فسد التدبّب
}َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا  ُب التوحيد والرسالة؛ ألنو ال غُب بالناس عنها؛ لقوؿ اهلل سبحانو:

[، فأمر سبحانو بثالث 59]النساء:([221])الرَُّسوَؿ َوُأوِلي اْْلَْمِر ِمْنُكْم{
على ا٣بلق ترجع إذل طاعة واحدة، وىي طاعة اهلل عز وجل، وأنو ال         ([222])طاعات

، وغلب القوي غُب بالناس بعد النيب من اإلماـ، وإالّ سفكوا الدماء ، وانتهكوا احملاـر
 الضعيف، وبطلت األحكاـ وا٢بدود، وحقوؽ اليتامى وا٤بساكْب، ورجع الدين جاىلية.

واإلمامة ال تكوف وال توجد إالّ ُب موضع معروؼ ُب أرفع ا٤بواضع، وىي معدف الرسالة؛ إذ 
جة، وادعت  ىي مقرونة بالرسالة؛ ألف اإلمامة إذا خرجت من معدف الرسالة انقطعت ا٢ب

كل فرقة من األمة، ووقع االختالؼ، وُب االختالؼ إبطاؿ الدين، فلذلك أٝبعت األمة  
ٟبس  ؛ ألف أىل الصالة عندنا([223])كلها على إمامة آؿ ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم
 فرؽ: الشيعة، وا٤بعتزلة، وا٣بوارج، والعامة، وا٤برجئة.

ما صلحوا بأنفسهم، وكانوا عا٤بْب    ([224])فقالت ا٤بعتزلة وا٣بوارج: اإلمامة جائزة ُب الناس 
 .([225])ة رسولوبكتاب اهلل وسن

 وقالت العامة وا٤برجئة: إف اإلمامة جائزة ُب قريش.

وقالت الشيعة: ىي جائزة ُب آؿ ٧بمد ٧بظورة عن غّبىم، وُب ذلك إٝباع من الفرؽ،  
الناس كلهم فقد أجازىا ُب آؿ ٧بمد؛ إذ ىم أفضل الناس، وكذلك من ألف من أجازىا ُب 

أجازىا ُب قريش فقد أجازىا فيهم؛ إذ ىم خيار قريش، وأوسطهم داراً، فا٢بق ما أٝبعت 
 عليو األمة، كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم.

د خاًب النبيْب؛ ألف ىذا وأمَّا اإلمامية فقد خالفوا األمة كلها بإدعائهم النبوة بعد ٧بم
ٌد َأبَا َأَحٍد  تكذيب لكتاب اهلل، وقوؿ رسوؿ اهلل مصرح، إذ يقوؿ سبحانو: }َما َكاَف ُمَحمَّ
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[، وقاؿ رسوؿ اهلل بإٝباع 40]األحزاب: ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَؿ اللَِّو َوَخاَتَم النَِّبيّْيَن{
 .([226]) أنو ال نيب بعدي((األمة: ))علي مِب ٗبنزلة ىاروف من موسى إالّ 

 ]إصطفاء اهلل لرسولو وأىل بيتو قبل خلق آدـ[

إعلم يا أخي أرشدؾ اهلل وىداؾ، أف تثبيت اإلمامة ُب اإلماـ من اهلل عز وجل، كتثبيت 
النيب سواء سواء، وذلك ال يكوف من اهلل عز وجل إليهم إالّ باستحقاؽ منهم النبوة ُب 

لذلك ا٤بقاـ؛ لعلمو بو فيهم قبل خلقو إياىم، كما ذكر أنو سبحانو ٤با خلق آدـ قاؿ لو 
 قل: ))ال إلو إالّ اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل((.

 قاؿ لو آدـ: من ىذا يا رب ؟. 

فكاف اسم ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم مشهوراً قاؿ: رجل من ولدؾ بو أختم األنبياء، 
عند األنبياء، ومن تبعهم من ا٤بؤمنْب إذل أف أظهره اهلل وبعثو، كما قاؿ سبحانو 

}َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكُتبُػَها لِلَِّذيَن يَػتػَُّقوَف َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُىْم  فيو:
(الَِّذيَن يَػتَِّبُعوَف الرَُّسوَؿ النَِّبيَّ اْْلُمّْيَّ الَِّذي َيِجُدونَُو َمْكُتوبًا ِعْنَدُىْم 112ِمُنوَف)ِبآيَاتَِنا يُػؤْ 

َهاُىْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَّْباِت  ْنِجيِل يَْأُمُرُىْم بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ ِفي التػَّْورَاِة َواإْلِ
ـُ َعَلْيِهُم  ُهْم ِإْصَرُىْم َواْْلَْغََلَؿ الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن َءاَمُنوا َوُيَحرّْ اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعنػْ

(ُقْل يَاَأيػَُّها 113ِبِو َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتػَّبَػُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنِزَؿ َمَعُو ُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف)
اللَِّو ِإلَْيُكْم َجِميًعا الَِّذي َلُو ُمْلُك السََّمَواِت َواْْلَْرِض ََل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو  النَّاُس ِإنّْي َرُسوؿُ 

ُه َلَعلَُّكْم ُيْحِيي َويُِميُت َفآِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو النَِّبيّْ اْْلُمّْيّْ الَِّذي يُػْؤِمُن بِاللَِّو وََكِلَماتِِو َواتَِّبُعو 
ِمْن قَػْوـِ ُموَسى ُأمٌَّة يَػْهُدوَف بِاْلَحقّْ َوِبِو ( وَ 114تَػْهَتُدوَف)
 [.159ػ156]األعراؼ:يَػْعِدُلوَف{

، وصدَّ   فلما ظهر صلى اهلل عليو وآلو وسلم دعا الناس كلهم إذل طاعة اهلل، آمن بو قـو
، فكاف ٩بن آمن بو من قـو موسى عليو السالـ، كما قاؿ سبحانو: }َوِمْن قَػْوـِ  عنو قـو
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[، تكذيباً لليهود عندما ىم 159]األعراؼ:ُأمٌَّة يَػْهُدوَف بِاْلَحقّْ َوبِِو يَػْعِدُلوَف{ُموَسى 
 يزعموف أف ٧بمداً دل يرسل إليهم ػ عليهم لعنة اهلل ػ.

}َوِإْذ قَاَؿ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم يَابَِني ِإْسَرائِيَل ِإنّْي َرُسوُؿ اللَِّو ِإلَْيُكْم  ٍب قاؿ سبحانو: 
قً  ا ِلَما بَػْيَن َيَديَّ ِمَن التػَّْورَاِة َوُمَبشًّْرا ِبَرُسوٍؿ يَْأِتي ِمْن بَػْعِدي اْسُمُو َأْحَمُد فَػَلمَّا ُمَصدّْ

}َوَلْو َكرَِه  ...إذل قولو:َجاَءُىْم بِاْلبَػيػَّْناِت قَاُلوا َىَذا ِسْحٌر ُمِبيٌن{
ىو آخروف، بعد [، وكذلك آمن بو من قـو عيسى نفٌر، وكر 9ػ6]الصف: اْلُمْشرُِكوَف{

 معرفتهم بأنو رسوؿ اهلل إليهم، وإذل غّبىم من الناس.

٧بمداً بأنو يظهر ا٤بهدي من ولده، وأنو ٱبتم بو األئمة  ([227])   وكذلك عرَّؼ اهلل
صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وكل ذلك لعلمو سبحانو أهنم سيبلغوف الطاىرين من ولده 

رسالتو إذل ٝبيع خلقو، ويؤدوف أمانتو إذل عباده، فكانوا كما علمهم اهلل، ولذلك 
اصطفاىم، واختارىم واجتباىم، وقلدىم أمر عبيده، ومكنهم ُب أرضو، وأجاز ٥بم قبض 

}ُخْذ ِمْن  كتابو حْب يقوؿ لرسولو:خراج بالده، وقسمو على أوليائو، كما ذكر اهلل ُب
يِهْم ِبَها{ }ِإنََّما الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء  [، وقاؿ:103]التوبة: َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُّْرُىْم َوتُػزَكّْ

 [.60]التوبة: }َفرِيَضًة ِمَن اللَِّو َواللَُّو َعِليٌم َحِكيٌم{ ، إذل قولو:َواْلَمَساِكيِن{

قاؿ6 }َأََل َلُو اْلَخْلُق َواْْلَْمُر تَػَباَرَؾ اللَُّو َربُّ  عز وجل، كما األمر كلو هلل
}َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّو َوَرُسولُُو  [، وقاؿ:54]األعراؼ: اْلَعاَلِميَن{

لََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد َضلَّ َضََلًَل َأْمًرا َأْف َيُكوَف َلُهُم اْلِخيَػَرُة ِمْن َأْمرِِىْم َوَمْن يَػْعِص ال
 [.36]األحزاب: ُمِبيًنا{

صدؽ اهلل عز وجل، لقد خاب، وخسر وكذب وافَبى من اختار غّب خّبتو، واتبع غّب  
}َوَمْن َلْم َيْحُكْم  صفوتو، وماؿ عن طريق رشده، وحكم بغّب حكمو، كما قاؿ عز وجل:

}ُقِل  [، قاؿ اهلل تبارؾ وتعاذل لرسولو:45]ا٤بائدة: الظَّاِلُموَف{ ِبَما أَنْػَزَؿ اللَُّو فَُأولَِئَك ُىمُ 
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اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُػْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتَػْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء 
ُر ِإنََّك َعَلى ُكلّْ َشْيٍء   [.26]آؿ عمراف:  َقِديٌر{َوُتِذؿُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَؾ اْلَخيػْ

منهم َمْن ىم ؟   ([228])ٍب بْب سبحانو ىؤالء الذين آتاىم ا٤بلك من ىم ؟ والذين نزعو
ـْ َلُهْم َنِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك فَِإًذا فقاؿ سبحانو: ـْ َيْحُسُدوَف 11ََل يُػْؤُتوَف النَّاَس نَِقيًرا)}َأ ( َأ

َنا َءاَؿ ِإبْػَراِىيَم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة  النَّاَس َعَلى َما َءاتَاُىُم اللَُّو ِمْن َفْضِلِو فَػَقْد َءاتَػيػْ
 [.54ػ53]النساء: ({13َوَءاتَػيْػَناُىْم ُمْلًكا َعِظيًما)

و إبراىيم، وآلو ا٤بصطفْب، ونزعو من أعدائهم ذكر سبحانو أنو أعطى ملكو ىذا خليل 
}وََكَذِلَك َجَعْلَنا  الفراعنة ا١ببَّارين، إذ لكل نيب فرعوف ٰباربو ويعاديو، كما قاؿ سبحانو:

[، ومع كل فرعوف سامرّي، ٲبوه على أىل 31]الفرقاف:ِلُكلّْ نَِبيٍّ َعُدوِّا ِمَن اْلُمْجرِِميَن{
احبو، وأنو العزيز القاىر، إذ قتل نيب اهلل وأتباعو عصره أف الذي أوٌب ا٤بلك ىو ص

عليهم كذبو، حٌب يقع عندىم أنو صادؽ ُب قولو، مصيب ُب كالمو، وذلك   ([229])فيجّب
وتقليدىم إياه أدياهنم، كأف دل يسمعوا قوؿ لقلة ٛبييزىم، واتباع ىوى أنفسهم، 

}َولِلَِّو اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِو َولِْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ََل  حْب يقوؿ عز وجل: ([230])اهلل
 [.8]ا٤بنافقوف:وَف{يَػْعَلمُ 

وا٤بنافقوف إذل وقتنا ىذا يقولوف بقوؿ إخواهنم؛ إذ يزعموف وٲبوىوف، ويقولوف أف 
عند خالقهم  يسفك دماء ا٤بسلمْب، ويهتك حرٲبهم، ويأخذ أموا٥بم، فهذا ([231])العزيز

}ِإفَّ الَِّذيَن ُيَحادُّوَف اللََّو َوَرُسوَلُو ُأولَِئَك ِفي  ذليل، كما قاؿ سبحانو:
 [.20]آّادلة: اْْلََذلّْيَن{

 ]العزة والغلبة هلل ولرسولو[

ٍب بْب سبحانو ]أف[ العزة والغلبة لو، ولرسولو وللمؤمنْب ُب الدنيا واآلخرة، وذلك  
[، فمن زعم أف 21]آّادلة: َْلَْغِلَبنَّ أَنَا َوُرُسِلي ِإفَّ اللََّو َقِويّّ َعزِيٌز{ }َكَتَب اللَّوُ  قولو:

رسل اهلل وأولياءه ُغِلبوا ُب ىذه الدنيا، فقد خالف اهلل ُب قولو، ألف أولياءه سبحانو ال 
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زة يغلبوف أبداً، كما ال يغلب ىو أبداً، عز وجل، ألف اآلية شهدت لو ولرسولو بالغلبة والع
والقهر، وشهدت على أعدائو وأعداء رسلو بالذؿ وا٥بواف، وا٣بزي وا٣بسراف، كما قاؿ 

، }َأََل ِإفَّ ِحْزَب الشَّْيطَاِف [22]آّادلة: }َأََل ِإفَّ ِحْزَب اللَِّو ُىُم اْلُمْفِلُحوَف{ سبحانو:
 [.19]آّادلة: ُىُم اْلَخاِسُروَف{

دل يقل  }َفَدَعا رَبَُّو َأنّْي َمْغُلوٌب فَانْػَتِصْر{، قاؿ:وأما قوؿ صفيّْو نوح عليو السالـ حْب 
نعمة اهلل، الٍب أنعم ّٔا عليو، وال أهنم   ([232])إهنم أدحضوا حجتو، وال قدروا أف يزيلوا عليو

}َوَأَصرُّوا  نبوتو، إ٭با قاؿ لربو: إهنم يا رب أدبروا عِب ودل يقبلوا قورل، كما قاؿ:أبطلوا 
اراً، يا رب منهم على األرض ديَّ  ([233])[، ال تذر7]نوح: َواْسَتْكبَػُروا اْسِتْكَبارًا{

فاستجاب اهلل عز وجل دعاءه وأغرؽ أعداءه، وأ٪باه وأولياءه، وأورثو أرضو، وكذلك أعز 
اهلل نبيو ٰبٓب عليو السالـ، وإف قتلوه، فقد أخرجوه من دار التعب إذل دار الراحة والكرامة، 

٨بذوؿ من قتلو من أعداء اهلل، فنصر اهلل  ،٨بذوؿ من قومو ([234])فيحٓب منصور من ربو
دائم لنبيو، وخذالف الناس لو فقد تصـر ذلك وانقضى، ووباؿ ذلك عليهم ال على رسوؿ 

(الَِّذيَن َءاَمُنوا وََكانُوا 21ِو ََل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوََل ُىْم َيْحَزنُوَف)}َأََل ِإفَّ َأْولَِياَء اللَّ اهلل:
نْػَيا َوِفي اْْلِخَرِة ََل تَػْبِديَل ِلَكِلَماِت اللَِّو َذِلَك 21يَػتػَُّقوَف) (َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَياِة الدُّ

فَّ اْلِعزََّة لِلَِّو َجِميًعا ُىَو السَِّميُع (َوََل َيْحُزْنَك قَػْوُلُهْم إِ 23ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم)
 [.65ػ62]يونس: ({21اْلَعِليُم)

ميز يا أخي بْب أولياء اهلل وأعدائو واعرفهم، فإنك إذا عرفتهم على ا٢بقيقة، رغبت إذل 
أولياء اهلل وزىدت عن أعداء اهلل، واعتزلتهم، ٍب علمت أنك إذا صرت ُب حزب خالقك،  

 دنياؾ وآخرتك.كانت الغلبة لك ُب 

 ]ا٤بلك ىو النبوءة واإلمامة[

}أََلْم تَػَر ِإَلى  وتصديق ما قلت لك أف ا٤بلك ىو النبوة واإلمامة، قوؿ اهلل عز وجل لرسولو:
اْلَمَْلِ ِمْن بَِني إسرائيل ِمْن بَػْعِد ُموَسى ِإْذ قَاُلوا لَِنِبيٍّ َلُهُم ابْػَعْث لََنا َمِلًكا نُػَقاِتْل ِفي 
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}ِإفَّ اللََّو َقْد بَػَعَث َلُكْم طَاُلوَت  [، قاؿ ٥بم نبيهم عليو السالـ:246]البقرة: ِو{َسِبيِل اللَّ 
َنا َوَنْحُن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُو َوَلْم يُػْؤَت َسَعًة ِمَن  َمِلًكا قَاُلوا َأنَّى َيُكوُف َلُو اْلُمْلُك َعَليػْ

ْم َوزَاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواللَُّو يُػْؤِتي ُمْلَكُو اْلَماِؿ قَاَؿ ِإفَّ اللََّو اْصَطَفاُه َعَلْيكُ 
 [.247]البقرة: َمْن َيَشاُء َواللَُّو َواِسٌع َعِليٌم{

بْب سبحانو أف ا٤بلك ىو العلم والرب، والتقى والقوة واألمانة، ال ا٤باؿ وا٣بدـ وا٢بشم، ٍب  
}ِإفَّ َءايََة ُمْلِكِو َأْف يَْأتَِيُكُم التَّابُوُت ِفيِو  م:زاد بْب رسولو ٥بم حقيقة ا٤بلك حْب قاؿ ٥ب

ا تَػَرَؾ َءاُؿ ُموَسى َوَءاُؿ َىاُروَف َتْحِمُلُو اْلَمََلِئَكُة ِإفَّ ِفي َذِلَك  َسِكيَنٌة ِمْن رَبُّْكْم َوبَِقيٌَّة ِممَّ
 [.248]البقرة: َْليًَة َلُكْم ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن{

من قاـ مقاـ النيب ُب أمتو، وسار فيهم بسّبتو، وحكم ٕبكمو، وجب لو من  أال ترى أنو 
 ا٤بلك واإلمامة واألمر والنهي ما وجب للنيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم.

}َوقَػَتَل َداُوُد َجاُلوَت َوَءاتَاُه اللَُّو  ٍب قاؿ سبحانو ُب آخر قصة طالوت عليو السالـ: 
 [.251]البقرة: َمُو ِممَّا َيَشاُء{اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة َوَعلَّ 

ذكر سبحانو أف ا٤بلك الذي كاف ُب طالوت آتاه خليفتة داود عليو السالـ بعد طالوت، ٍب 
}أََلْم تَػَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإبْػَراِىيَم ِفي رَبِّْو َأْف َءاتَاُه اللَُّو قاؿ سبحانو:

َناَىا   سبحانو:[، يعِب: إبراىيم، لقوؿ اهلل258]البقرة: اْلُمْلَك{ تُػَنا َءاتَػيػْ }َوتِْلَك ُحجَّ
[، ليس ٭برود بن كنعاف، أخزاه 83]األنعاـ: ِإبْػَراِىيَم َعَلى قَػْوِمِو نَػْرَفُع َدرََجاٍت َمْن َنَشاُء{

 اهلل.

َعَل ِفيُكْم }َوِإْذ قَاَؿ ُموَسى ِلَقْوِمِو يَاقَػْوـِ اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّو َعَلْيُكْم ِإْذ جَ  ٍب قاؿ سبحانو: 
 [.20]ا٤بائدة: َأنِْبَياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوًكا َوَءاتَاُكْم َما َلْم يُػْؤِت َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِميَن{

َناُه ِمْن   ٍب قاؿ سبحانو ُب ولّيو ذي القرنْب عليو السالـ:  نَّا لَُو ِفي اْْلَْرِض َوَءاتَػيػْ }ِإنَّا َمكَّ
 [.85ػ84]الكهف: ({41(فَأَتْػَبَع َسَبًبا)43َسَبًبا)ُكلّْ َشْيٍء 



أفضى ىذا ا٤بلك من خليل اهلل إبراىيم عليو السالـ األواه ا٢بليم، إذل ذبيحو إ٠باعيل 
ا٢بليم، ٍب إذل ابنو إسحاؽ العليم، ٍب إذل صفيّْو يعقوب إسرائيل اهلل، ٍب إذل نبيو يوسف 

 موسى وأخيو ىاروف ا٤بصطفْب. الصديق، ٍب إذل األسباط، ٍب إذل كليم اهلل

وقاؿ رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم:))أوؿ نيب من بِب إسرائيل موسى وآخرىم 
 ((.([235])عيسى بينهما ألف نيب على ٝبيعهم السالـ

اهلل عز وجل ىذا ا٤بلك إذل نبيو وصفيو ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم، السراج ٍب حوؿ 
ا٤بنّب، فحسده إياه قـو من أىل الكتاب، فقالوا: كانت النبوة ُب ولد إسحاؽ، فكيف 
صارت إذل العرب، إذل ولد إ٠باعيل ؟ألف إ٠باعيل أوؿ من نطق بالعربية، أنطقو اهلل ّٔا، 

ولذلك قاؿ النيب ]صلى اهلل عليو وآلو وسلم[ لسلماف  فمحمد نسبو إذل إ٠باعيل،
]رضي اهلل عنو[: ))أحبب العرب يا سلماف لثالث: نبيك عريب، وكتاب ([236])الفارسي

يقوؿ: أنا   ([238])  ((، وكذلك إذا أعجبو شيء([237])ُب ا١بنة عريب  ريب عريب، ولسانك
( .[239])ابن الذبيح

 

من غّب جنس إبليس ألبيو آدـ، إالّ أف إبليس  ([240])فحسد أىل الكتاب حملمٍد، كحسد
آدـ، كما قاؿ ا٤بلعوف: أنا خّب منو خلقتِب من ناٍر وخلقتو من طْب، فإ٠باعيل وإسحاؽ 

ْنَساُف ِممَّ ُخِلَق) وأوالدٮبا من جنس واحد، كما قاؿ سبحانو: (ُخِلَق ِمْن 1}فَػْليَػْنُظِر اإْلِ
[، ٍب قاؿ 7ػ5]الطارؽ: ({3(َيْخُرُج ِمْن بَػْيِن الصُّْلِب َوالتػََّراِئِب)2َماٍء َداِفٍق)
ْنَساَف ِمْن َصْلَصاٍؿ ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍف) سبحانو: ( َواْلَجافَّ َخَلْقَناُه ِمْن 12}َولََقْد َخَلْقَنا اإْلِ

( }يَاَأيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي  [، وقاؿ:27ػ26]ا٢بجر: ({13قَػْبُل ِمْن نَاِر السَُّموـِ
ُهَما رَِجاًَل َكِثيًرا َوِنَساًء َواتػَُّقوا اللََّو َخَلَقُكْم ِمْن نَػفْ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنػْ ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ

ـَ{ [ اآلية، فهذا نسب آدـ وأوالده، ال فضل لواحد 1]النساء: الَِّذي َتَساَءُلوَف ِبِو َواْْلَْرَحا
َمُكْم ِعْنَد اللَِّو }ِإفَّ َأْكرَ  على اآلخر، إالّ بتقوى اهلل، كما قاؿ سبحانو:

}ِإفَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَف َعْن ِعَباَدِتي  [، ٍب قاؿ سبحانو:13]ا٢بجرات: َأتْػَقاُكْم{
 [.60]غافر: َسَيْدُخُلوَف َجَهنََّم َداِخرِيَن{
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فأكثر ما مع ىؤالء ا٢بشوية ُب مقالتهم، قوؿ اليهود والنصارى ُب التشبيو والتجوير،  
ما جاءت بو، وذلك بإدبارىم عن الرسوؿ وأىل بيتو، ومعاداهتم، وتكذيب الرسل في

 فسحقاً ٥بم.

وقالت اليهود ػ عليهم لعنة اهلل ػ: إف ٧بمداً ىو ابن إ٠باعيل، وإ٠باعيل ىو ابن جاريتنا 
 ىاجر، فصدقتهم ا٢بشوية فيها، وُب أف الذبيح ىو إسحاؽ.

ف ٭برود أراد يأخذ سارة من إبراىيم، احتجاج اليهود ُب ىاجر أهنا أمة لسارة، أهنم زعموا أ
 فابتاله اهلل ُب بدنو، فَبكها، ٍب وىب ٥با ابنتو ىاجر.

كالمهم ىذا رجٌم بالغيب، أرادوا بذلك إسقاط منزلة ٧بمد الفاضل من آؿ إبراىيم. وأمَّا 
العارؼ الرب التقي من ا٢بيْب، فهم كما ذكرىم اهلل أخوة رٞباء بينهم، وكذلك الفارسي 

ليس يأخذ من قوؿ اليهود بشيء؛ بل يتربأ إذل اهلل من قو٥بم وفعلهم، كما أمر اهلل التقي 
، إذل }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ََل تَػتَِّخُذوا اْليَػُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء{ حْب يقوؿ سبحانو:

 [.52ػ٤51بائدة:]ا}فَػُيْصِبُحوا َعَلى َما َأَسرُّوا ِفي َأنْػُفِسِهْم نَاِدِميَن{ قولو:

أرادت اليهود بقو٥بم ىذا، أف إسحاؽ أشرؼ من إ٠باعيل، فوافقتهم ا٢بشوية، كما  
وافقتهم ُب ا١برب والتشبيو، معارضة للنيب وآلو عليهم السالـ، فا٤بسلموف كلهم على سنة 
، على زعم اليهود، وكذلك عصبيتهم ُب أشياء كثّبة غّب  ىاجر ُب الصفا وا٤بروة وزمـز

لى ولد إ٠باعيل، كشبو ما بْب قحطاف وعدناف، ألف القحطاين ا١باىل ينكر واحدة ع
فضل النيب، فصدقتهم على ىذا الكذب ا٢بشوية، وخاصَّة من يدعي أنو من فارس؛ ألهنم 

 يزعموف أف نسبهم ونسب اليهود واحٌد.

 ]ذكر بعض البدع وا١بواب عليها[

َلى الصَََّلِة اتََّخُذوَىا ُىُزًوا َولَِعًبا َذِلَك بِأَنػَُّهْم }َوِإَذا نَاَديْػُتْم إِ  ومن ىنا قاؿ اهلل عز وجل:
[، أكثر الناس اليـو على ىذا ا٤بعُب، إهنم إذا ٠بعوا إنساناً 58]ا٤بائدة:قَػْوـٌ ََل يَػْعِقُلوَف{

يؤذف بأذاف النيب أنكروا عليو بأيديهم أو بألسنتهم أو بقلؤّم، واٚبذوا نداءه ذلك ىزؤاً، 



اً وضااًل، وىو نداء النيب، ألف األمة أٝبعت كلها عنو أنو: كاف عليو السالـ و٠بوه مبتدع
يؤذف، ويقيم مثُب مثُب، ويؤذف ٕبي على خّب العمل إذل أف فارؽ الدنيا، وأنو ما صلى 

يعرفوف ذلك،  ([241])بأصحابو ىذه الَباويح قط، وال أذف بالصالة خّب من النـو قط، وىم
ٍب دل يرضوا بذلك، حٌب أظهروا ىذه البدعة ُب ٝبيع دار اإلسالـ، واٚبذوىا ديناً، وأمروا 

نس، أهنم مؤذنيهم، وأئمتهم أف يشهدوا خالقهم، ومالئكتو، وأولوا العلم من ا١بن واإل
خالفوا رسولو ُب كل يـو عشر مرات ُب األذاف واإلقامة، وُب كل شهر رمضاف، خالفاً لو، 

[ 7]ا٢بشر:}َوَما َءاتَاُكُم الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو فَانْػتَػُهوا{ إذ يقوؿ سبحانو ٥بم:
 اآلية.

 فإذا هناىم إنساف عن ىذه البدعة، قالوا: ىي بدعة حسنة.

كيف تكوف البدعة حسنة ؟ وأمّب ا٤بؤمنْب علي عليو السالـ، يقوؿ: )ما أحدث ٧بدث  
؛ ألنو إذا اشتغل ّٔذه البدعة دل يصل ([242])بدعة إالّ ترؾ ّٔا سنة(، صدؽ عليو السالـ

ة النيب، ألف صالتو عليو السالـ ُب شهر رمضاف ركعتْب ركعتْب، إذل أف ذكر أولوا بصال
 العلم عنو أنو كاف ٰبيي الليل ُب العشر اآلواخر من رمضاف.

وأعجب من ىذا كلو أف ىؤالء ا٢بشوية يزعموف أنو عليو السالـ، تعلم األذاف من عبداهلل 
، خالفاً لقوؿ اهلل، وكذباً على رسوؿ ([244])، ومن بالؿ بن ٞبامة([243])بن زيد األنصاري

}يَاَأيػَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَََّلِة ِمْن يَػْوـِ اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا  اهلل، إذ يقوؿ سبحانو:
[، فالنّْداء مذكور ُب كتاب اهلل، فكتاب اهلل دل يأخذه رسوؿ اهلل 9]ا١بمعة:ِإَلى ِذْكِر اللَِّو{

زِيُل َربّْ }َوِإنَُّو لَتَػنْ  إالّ من رسوؿ اهلل جربيل عليو السالـ، كما قاؿ سبحانو:
(َعَلى قَػْلِبَك لَِتُكوَف ِمَن 151(نَػَزَؿ ِبِو الرُّوُح اْْلَِميُن)151اْلَعاَلِميَن)
}ُقْل َمْن َكاَف َعُدوِّا ِلِجْبرِيَل  [، وقاؿ سبحانو:194ػ192]الشعراء: ({153اْلُمْنِذرِيَن)

}َعلََّمُو َشِديُد  اؿ سبحانو:[، وق97]البقرة: فَِإنَُّو نَػزََّلُو َعَلى قَػْلِبَك بِِإْذِف اللَِّو{
 السالـ.  ([245])[، يعِب: جربيل عليو5]النجم: اْلُقَوى{
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ٲبلي وزعموا أف حروفاً من القرآف تأليف بعض الناس، وذلك أهنم قالوا: إف رسوؿ اهلل كاف 
القرآف على عبداهلل بن سعيد بن أيب سرح فيقوؿ: اكتب واهلل ٠بيع عليم، اكتب واهلل غفور 

 رحيم، فيكتب غفور؛ رحيم، وما أشبو ىذا، فيقوؿ لو النيب: ىو جيد.

}رَِجاٌؿ ُيِحبُّوَف  وزعموا أف رسوؿ اهلل تعلم طهور الصالة من قـو من األنصار؛ لقولو فيهم:
 [.108]التوبة:{َأْف يَػَتَطهَُّروا

وزعموا أف عمر قاؿ: وافقِب ريب ُب أربعة أشياء قاؿ: قلت لرسوؿ اهلل لو أظهرت مقاـ 
}َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاـِ ِإبْػَراِىيَم  إبراىيم، وجعلتو قبلة ومصلَّى، فأنزؿ اهلل:

[، وقلت: لو كاف بْب ا٤بؤمنْب، وبْب نسائك حجاب، فأنزؿ 125]البقرة: ُمَصلِّى{
[، وقلت لو يـو 53]األحزاب:}َوِإَذا َسأَْلُتُموُىنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوُىنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب{ اهلل:

}َما َكاَف لَِنِبيٍّ َأْف َيُكوَف َلُو َأْسَرى َحتَّى  بدر: ال تأسر من ا٤بشركْب أحداً، فأنزؿ اهلل:
ينا رسوؿ اهلل قوؿ [ إذل آخرىا، قاؿ: وتلى عل67]األنفاؿ: يُػْثِخَن ِفي اْْلَْرِض{

ْنَساَف ِمْن ُسََلَلٍة ِمْن ِطيٍن) اهلل: (ثُمَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِفي قَػَراٍر 11}َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
[، فقلت أنا: فتبارؾ 14ػ12]ا٤بؤمنوف:}ثُمَّ أَْنَشْأنَاُه َخْلًقا َءاَخَر{ إذل قولو:({11َمِكيٍن)

 اهلل أحسن ا٣بالقْب.

 اد اآلخرة، والنيب أراد عرض الدنيا.فزعموا أف عمر أر  

 .([246])وزعموا أف النيب قاؿ: أمرت أف أعرض القرآف على أيب بن كعبٍ  
َلى َعَلْيِهْم  وقاؿ اهلل عز وجل تكذيباً لقو٥بم: َءايَاتُػَنا بَػيػَّْناٍت قَاَؿ الَِّذيَن ََل }َوِإَذا تُػتػْ

َلُو ِمْن تِْلَقاِء نَػْفسِ  ْلُو ُقْل َما َيُكوُف ِلي َأْف أَُبدّْ ي يَػْرُجوَف ِلَقاَءنَا اْئِت ِبُقْرَءاٍف َغْيِر َىَذا َأْو َبدّْ
(ُقْل َلْو َشاَء 11يَػْوـٍ َعِظيٍم)ِإْف َأتَِّبُع ِإَلَّ َما يُوَحى ِإَليَّ ِإنّْي َأَخاُؼ ِإْف َعَصْيُت رَبّْي َعَذاَب 

اللَُّو َما تَػَلْوتُُو َعَلْيُكْم َوََل َأْدرَاُكْم ِبِو فَػَقْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمًرا ِمْن قَػْبِلِو َأَفََل 
 [.16ػ15]يونس: ({12تَػْعِقُلوَف)
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 َما يُوَحى }ِإْف أَتَِّبُع ِإَلَّ [86]ص:}َوَما َأنَا ِمَن اْلُمَتَكلِّْفيَن{وقاؿ عليو السالـ:
} [؛ يعِب: جربيل 19]التكوير: }ِإنَُّو َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ َكرِيٍم{ [، وقاؿ سبحانو:50]األنعاـ:ِإَليَّ

 عليو السالـ.

 ]ٙبويل القبلة[

َلًة  ٍب قاؿ اهلل سبحانو لرسولو: }َقْد نَػَرى تَػَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّماِء فَػَلنُػَولّْيَػنََّك ِقبػْ
[ إذل آخرىا، وذلك أف اليهود قالوا لو: أيَّ فضل لك علينا، وأنت 144]البقرة:تَػْرَضاَىا{

قبلة أبيو إبراىيم، فاستشار ُب ذلك جربيل،   ([247])تصلي إذل قبلتنا، فتمُب أف تكوف قبلتو
 فقاؿ لو جربيل: األمر لربنا ليس لنا.

َقْد نَػَرى تَػَقلَُّب َوْجِهَك ِفي فصعد جربيل إذل ربو، والنيب كاف ينظر ىبوطو، فقاؿ لو ربو: }
َلًة تَػْرَضاَىا{  [.144]البقرة: السََّماِء فَػَلنُػَولّْيَػنََّك ِقبػْ

اهلل   ([248])فكيف ٯبيزالرسوالف دل يبتدعا من تلقاء أنفسهما شيئاً، إالّ بأمر خالقهما،  
وسنتو، أو ينقصوا منهما؟ ىذا ما ال يكوف ، أف يزيدوا ُب كتابو ([249])عز وجل لغّبٮبا

إذل قلب نبيو  (،[250])أبداً؛ بل ىو تنزيل منو سبحانو من أولو إذل آخره، على لساف رسولو
 السالـ.  ([251])عليهما

[ فهو تأكيد لنبوة رسولو، ورد 16]يونس:}فَػَقْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمًرا ِمْن قَػْبِلِو{ وأمَّا قولو: 
دل على من زعم أنو ناقص، إذ ىو أمي ال يعرؼ ىجاء القرآف؛ ألنو أقاـ بينهم أربعْب سنة 
يقرب كاتباً ودل يتعلم منهم، ٍب جاءىم بشيء عجز ا٣بلق كلهم أف يأتوا ٗبثلو، كما قاؿ 

}َوِإْف ُكْنُتْم ِفي رَْيٍب ِممَّا  سبحانو للذين أنكروا نبوتو من اليهود وغّبىم من ا٤بشركْب:
ىود6  وقاؿ ُب سورة[، 24ػ23]البقرة: }ُأِعدَّْت لِْلَكاِفرِيَن{، إذل قولو:نَػزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا{

ـْ يَػُقوُلوَف افْػتَػَراُه ُقْل فَْأُتوا بَِعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِو ُمْفتَػَريَاٍت{ [، وقاؿ ُب سورة 13]ىود: }َأ
[، وقاؿ ُب سورة ىود: بعشر؛ ألف بْب سورة 23]البقرة: }فَْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِو{ البقرة:
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ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْف }قُ  البقرة وبْب سورة ىود عشر سور، ٍب قاؿ: ْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اإْلِ
 [.88]اإلسراء: يَْأُتوا ِبِمْثِل َىَذا اْلُقْرَءاِف ََل يَْأُتوَف ِبِمْثِلِو َوَلْو َكاَف بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َظِهيًرا{

 ]الرد على من قاؿ إف علياً عليو السالـ بايع الثالثة[

ؤمنْب: إنَّو أفضل الثالثة، وإنو بايعهم؛ إذ طاعتهم واجبة عليو، وأمَّا قوؿ ا٤بعتزلة ُب أمّب ا٤ب
فهذا قوؿ يبطلو الكتاب والسنة، وينكره العقل؛ ألف اهلل عز وجل أوجب طاعة الفاضل 

}َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا  على ا٤بفضوؿ ُب كتابو ا٤بنزؿ، وعلى لساف نبيو ا٤برسل؛ لقولو:
 [.59]النساء: ِر ِمْنُكْم{الرَُّسوَؿ َوُأوِلي اْْلَمْ 

ٍب إنكار العقل أف يأٌب الفاضل إذل ا٤بفضوؿ، فيعقد ُب عنقو ببيعتو على أنو يأٛبر بأمره، 
 وينتهي عن هنيو، وىو يعلم أنو جاىل بأمر اهلل وهنيو، فهذا ٧باؿ.

ـ، ودليل ذلك أف علياً دل يبايع غّب رسوؿ اهلل، إذ دل يزؿ ُب نصرتو حٌب دفنو عليهما السال
ٍب غمد سيفو، فلم يشهره حٌب يـو ا١بمل، وأنو دل يقتل أحداً ُب عصر ىؤالء الثالثة، ودل 

 يربح عن منزلو.

وأبْب من ىذا كلو أف عثماَف عند إحصاره ُب داره ُب أربعْب يوماً طلب النصرة على الذي  
حاصره من الناس كلهم، وعلي حاضر ُب القرية معهم، فلم ينصره، واهلل عز وجل 

يِن فَػَعَلْيُكُم النَّْصُر{ يقوؿ: [، فمن زعم أف علياً  72]األنفاؿ: }َوِإِف اْستَػْنَصُروُكْم ِفي الدّْ
كاف بايعو، فقد نسب إليو أنو ناكث خاذؿ، فعلي ال يستحق ىذا من 

أبداً عند اهلل، وال عند أىل العلم، ٤بعرفتو ٕبالؿ اهلل وحرامو، ىذا مع قوؿ   ([252])اال٠بْب
أىل العلم أنو ما بايعهم، وال اعتقد بصالهتم عند ما سألوه ٗبُب ُب والية عثماف، أف يصلي 

 ّٔم عندما دل يظهر عثماف.

 لت، فأبوا عليو، فَبكهم.فقاؿ ٥بم عليو السالـ: إف أحببتم أف أصلي بكم بصالة النيب فع

فهذا يدؿ على أنو دل يأٛبر بأمرىم قط، وأف حضوره معهم كاف على وجو ا٤بتاقاة، كما 
ُهْم تُػَقاًة{ سبحانو: ([253]) قاؿ  [.28]آؿ عمراف: }ِإَلَّ َأْف تَػتػَُّقوا ِمنػْ
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وعلى ىذا النحو كاف كالمو لعبد الرٞبن بن عوؼ يـو الشورى عندما قاؿ لو: نبايعك  
 على أف تسّب فينا بسّبة أيب بكر وعمر.

قاؿ ٥بم: أبايعكم على أف أسّب فيكم بسّبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم،  
 بكتاب اهلل، وسنة رسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم.([254])وأحكم

(.[255])فقاؿ ٥بم عثماف: أنا أسّب فيكم بسّبهتما
 

 ىذا عليو السالـ أف سّبهتم خالؼ الكتاب والسنة.فدؿ بقولو  

وأمَّا قوؿ العامة فيو: إنو قد رضي فعلهم، إذ سكت عنهم ودل ٰبارّٔم فليس بإمساكو من 
ُب   ([256])حرّٔم يبطل حقو، ويستوجبوف ىم مقامو، ألنو مقاـ النبوة، فمقاـ النبوة تثبيت
}َأََل َلُو  القائم مقاـ النيب ُب أمتو بعده، ِمْن َخالِِقو ليس من َخْلقو، كما قاؿ سبحانو:

 [.54]األعراؼ: اْلَخْلُق َواْْلَْمُر{

يبطل فأكثر رسل اهلل يدعوف عباد اهلل إذل عبادهتم لو بألسنتهم، ال بالقتل والقتاؿ، فلم 
ذلك نبوهتم عندما دل ٰباربوا أعداء اهلل؛ فكذلك ال يبطل وصية وصي رسوؿ اهلل، إذ غلب 
على أمره، كما دل تبطل نبوة صفي اهلل نوح عليو السالـ عندما قاؿ: فدعا ربو أين مغوب 
فانتصر، إذ الوصية مقرونة بالنبوة سواًء سواء، ليس بينهما فرؽ إالّ مشافهة جربيل عليو 

 .السالـ
فليس مع القـو حجة أكثر من قو٥بم: إهنم يقولوف نتبع األكثر، ا١بمهور األعظم؛  

فحجتهم داحضة عند اهلل، كما قاؿ اهلل سبحانو فيهم وفيمن تقدمهم من أشكا٥بم: 
تُػُهْم َداِحَضٌة ِعْنَد } َوالَِّذيَن ُيَحاجُّوَف ِفي اللَِّو ِمْن بَػْعِد َما اْسُتِجيَب لَُو ُحجَّ

 [ اآلية.16]الشورى: {رَبِّْهمْ 

إذا قرر سبحانو معرفتو ُب صدورىم، ٍب أنكروه مكابرة لعقو٥بم، فليس بإنكارىم تبطل 
 وحدانية اهلل وعدلو.

وكذلك ال تبطل النبوة والوصية من النيب والوصي، فإنكار من أنكرٮبا، كما قاؿ سبحانو 
[ اآلية، 116]األنعاـ: وَؾ َعْن َسِبيِل اللَِّو{}َوِإْف ُتِطْع َأْكثَػَر َمْن ِفي اْْلَْرِض ُيِضلُّ  لرسولو:
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ـْ َتْحَسُب َأفَّ َأْكثَػَرُىْم َيْسَمُعوَف َأْو يَػْعِقُلوَف ِإْف ُىْم ِإَلَّ َكاْْلَنْػَعاـِ َبْل ُىْم  وقاؿ لو: }َأ
َأْكثَػَرُىْم }َوَما َوَجْدنَا ِْلَْكَثرِِىْم ِمْن َعْهٍد َوِإْف َوَجْدنَا  [، وقاؿ:44]الفرقاف:َأَضلُّ{

}َوَما َأْكثَػُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت  [، وقاؿ:102]األعراؼ: َلَفاِسِقيَن{
 [.103]يوسف: ِبُمْؤِمِنيَن{

،}َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي [24]ص:}َوقَِليٌل َما ُىْم{ ٍب مدح سبحانو القليل، فقاؿ:
َر بَػْيٍت ِمَن }َفَما َوَجْدنَا ِفيَها  [، وقاؿ سبحانو:13]سبأ: الشَُّكوُر{ َغيػْ

 [.36]الذاريات: اْلُمْسِلِميَن{

فهذا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم مبعوث إذل أىل الدنيا كلهم من ا١بن واإلنس، 
فلم ٰبصل معو ُب ثالث وعشرين سنة إالّ أىل ا٤بدينة، ومن داناىا من البلداف، فقاؿ اهلل 

ُكْم ِمَن اْْلَْعَراِب ُمَناِفُقوَف َوِمْن َأْىِل اْلَمِديَنِة }َوِممَّْن َحْولَ عز وجل فيهم، وفيمن حو٥بم:
 [.101]التوبة:َمَرُدوا َعَلى النػَّْفاِؽ{

وكذلك دل ٰبصل مع الوصي بعده إالّ القليل منهم، وكذلك رفض أكثر ا٣بلق سبطي نيب 
 ا٥بدى، واألئمة الصادقْب من أوالدٮبا، وتبعوا أئمة ا١بور والظلم.

ظا٤بْب عن صاحب ا٢بق يَػْبُطل حُقو الذي حكم اهلل بو، كما قاؿ موسى وليس بإدبار ال
عليو السالـ: إف تكفروا أنتم ومن ُب األرض ٝبيعاً فإف اهلل لغِب ٞبيد، إلنك تعلم أف أكثر 
ولد آدـ ينكروف بألسنتهم عدؿ اهلل ووحدانيتو، فليس إنكارىم يُػْبِطُل شهادة من يشهد لو 

بل قبل  (،[257])دل ينظر إذل شهادة من حرؼ شهادتو بعد اإلتقاف بالوحدانية، ألنو سبحانو
}َشِهَد اللَُّو أَنَُّو ََل ِإلََو ِإَلَّ ُىَو شهادة مالئكتو، وأورل العلم من خلقو، كما قاؿ سبحانو:

[، فكذلك قاؿ لنبيو ُب إثبات 18]آؿ عمراف:  َواْلَمََلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم قَائًِما بِاْلِقْسِط{
َنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتابِ  نبوتو: [، 43{ ]الرعد:}ُقْل َكَفى بِاللَِّو َشِهيًدا بَػْيِني َوبَػيػْ

 افهمو.يعِب: مالئكتو وأولوا العلم من خلقو من ا١بن واإلنس ف

والدليل أف علياً دل يبايع ىؤالء الثالثة أنو دل يطلب قاتل عمر، بل طلب قاتل ىرمز  
 الفارسي، وىو عبيداللهنب عمر، حٌب ىرب منو إذل معاوية، فقتلو علي يـو صفْب.
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 وذلك أف أبا لؤلؤة عندما قتل عمر قاؿ عبيداهلل: ىذا دل يقتل أيب إالّ بأمر مواله ىرمز.

من ملوؾ فارس، وكاف عمر قد عـز على قتلو، فقاؿ لو ىرمز: يأمر لو  وىرمز ىذا ىو
بشربة ماء، فلما صار الكوز ُب يده، قاؿ لو: أنا ُب ذمة اهلل وذمتك حٌب أشرب ىذا ا٤باء 

 الكوز. ([258])الذي ُب

 قاؿ لو عمر: نعم.

 فضرب بالكوز ا١بدر، وكاف الكوز زجاجاً فانكسر واسَباؽ ا٤باء .

عمر على قتلو، فقاؿ لو أمّب ا٤بؤمنْب رضي اهلل عنو: ال ٯبب لك قتلو؛ ألنك أمنتو   فعـز
 يشربو. ([259])من القتل حٌب يشرب ا٤باء الذي كاف ُب الكوز، فلم

 فقاؿ لو عمر: خدعِب.

 فقاؿ لو علي: كنت ال تنخدع لو.

فأسلم ىرمز على يدي علي عليو السالـ، فلـز مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
 قتلو عبيداهلل، رٞبة اهلل عليو.وسلم، واعتكف فيو، وحسن إسالمو حٌب 

فلما قتلو عبيداهلل بلغ ا٣برب إذل علي، فأخذ السيف وخرج ُب طلب عبيداهلل، فهرب منو  
 إذل معاوية، فقتلو علي يـو صفْب.

ودل يطلب أبا لؤلؤة، كما دل يطلب قاتل عثماف، فقد باف أنو دل يبايعهما، كما يقوؿ  
 ا١بهاؿ.

با بكر أيضاً، إلخفائو موت فاطمة عنو حٌب ال ٰبضر جنازهتا وكذلك صحَّ أنو دل يبايع أ
بإٝباع األمة، وذلك بأمر اهلل، فإذا كره اهلل منو حضور قرب أمة من إمائو، فكيف يرضى 

 حكمو ُب خلقو ؟!

أعمى اهلل قلوب ىؤالء ا٢بشوية، ىم ٦بمعوف أهنا ماتت وىي غضبانة عليهما وأف خالقها  
سبحانو على خلقو إنساناً ٰبكم فيهم برأيو وىو غضباف يغضب لغضبها، فكيف يورل 

 عليو.

 وروي عن أيب لؤلؤة أنو قيل لو: دل قتلت عمر ؟.
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قاؿ: بأمره قتلتو ٠بعتو يقوؿ: كانت بيعة أيب بكر فلتو وقى اهلل شرىا فمن عاد ٤بثلها  
 فاقتلوه.

نة: أليب بكر قالت ا٢بشوية: إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم شهد لعشرة با١ب
 وعمر وعثماف وعلي وطلحة والزبّب وسعد وسعيد وعبدالرٞبن وأيب عبيدة.

قالت الشيعة: ال نقوؿ بنبؤة من شهد ٥بؤالء با١بنة، ألف ىؤالء اختلفوا فيما بينهم وسفك 
بعضهم دماء بعض، ولكن نقوؿ: بنبؤة من شهد لعشرة با١بنة: لعلي وفاطمة وا٢بسن 

، ([264])وأيب ذرٍ  ([263])وا٤بقداد ([262])وسلماف وعمار ([261])وجعفر([260])وا٢بسْب وٞبزة
 ألهنم ثبتوا على عهد رسوؿ اهلل ومع وصيو حٌب فارقوا الدنيا.

أفرضكم،  ([265])قالت ا٢بشوية: إف رسوؿ اهلل قاؿ: ))ُأيب أقرؤكم وزيد
 أعلمكم، وأبوبكر أرٞبكم، وعمر أشدكم((. ([266])ومعاذ

وقالت الشيعة: ال نقر بنبوءة من قاؿ: إف ىؤالء أقرأ وأفرض وأعلم وأرحم وأشد ُب ا٢بق 
، وقاؿ اهلل عز ([267])النيب قاؿ: ))من كنت مواله فعلي مواله((من علي، ألف 

 [.6]األحزاب: }النَِّبيُّ َأْوَلى بِاْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأنْػُفِسِهْم{ وجل:

صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ:))أصحايب كالنجـو بأيهم قالت ا٢بشوية: إف رسوؿ اهلل 
 اقتديتم اىتديتم((.

قالت الشيعة: على االئتالؼ وليس على االختالؼ، ألنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم شبَّو 
، وقرهنم بالكتاب عندما قاؿ: ))إهنما لن يفَبقا حٌب يردا علّي  أوالده ا٥بادين بالنجـو

بقولو ىذا أف ليس بْب األئمة الصادقْب من أوالده اختالؼ  ا٢بوض((، بْب عليو السالـ
، كما ليس }َواْلَقَمَر  بْب النجـو اختالؼ، كما قاؿ اهلل سبحانو:  عند ما شبههم بالنجـو

ْرنَاُه َمَناِزَؿ َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِف اْلَقِديِم)  (ََل الشَّْمُس يَػْنَبِغي َلَها َأْف ُتْدِرَؾ اْلَقَمرَ 15َقدَّ
 [.40ػ39]يس: ({39َوََل اللَّْيُل َساِبُق النػََّهاِر وَُكلّّ ِفي فَػَلٍك َيْسَبُحوَف)

فكذلك أصحاب رسوؿ اهلل إذا وافق قو٥بم عن رسوؿ اهلل قوؿ وصي رسوؿ اهلل، فقو٥بم 
}ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو  مقبوؿ صحيح، وىو سبيل ا٤بؤمنْب، كما قاؿ اهلل سبحانو لرسولو:
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}فَاْسَتِقْم َكَما  سبحانو: وقاؿ ،[128]يوسف: اللَِّو َعَلى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن اتػَّبَػَعِني{ِإَلى 
 [.112]ىود:ُأِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك{

وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم:))ا٢بق ما أٝبعت عليو األمة، والباطل ما اختلفت فيو 
}َوََل َتُكونُوا َكالَِّذيَن تَػَفرَُّقوا َواْختَػَلُفوا ِمْن  حانو:األمة(( اتباعاً لقوؿ اهلل حْب يقوؿ سب

[، وقاؿ 105]آؿ عمراف: بَػْعِد َما َجاَءُىُم اْلبَػيػَّْناُت َوُأولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم{
يِن َما َوصَّى ِبِو نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحيْػَنا ِإلَْيَك َوَما وَ  سبحانو: َنا بِِو }َشَرَع َلُكْم ِمَن الدّْ صَّيػْ

ِإبْػَراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْف َأِقيُموا الدّْيَن َوََل تَػتَػَفرَُّقوا ِفيِو َكبُػَر َعَلى اْلُمْشرِِكيَن َما 
 [.13]الشورى: َتْدُعوُىْم ِإلَْيِو{

 بْب سبحانو أف االختالؼ يكوف بْب ا٤بشركْب وبْب ا٤بسلمْب. 

عليو السالـ أف نصرة عثماف واجبٌة عليو لنصره، كما وباب آخر، أنو لو علم أمّب ا٤بؤمنْب  
}فَػَلمَّا  نصر موسى عليو السالـ وليو على عدوه، كما حكى اهلل عنو حْب يقوؿ سبحانو:

[، فهذه اآلية تدؿ على أف 19]القصص: َأْف َأرَاَد َأْف يَػْبِطَش بِالَِّذي ُىَو َعُدوّّ َلُهَما{
لذلك أرسل بعضهم على بعض وأمسك من الفريقْب عثماف وقاتلو دل يستوجبوا النصرة، ف
َياِطيَن َعَلى اْلَكاِفرِيَن تَػُؤزُُّىْم  اتباعاً لقوؿ اهلل حْب يقوؿ سبحانو: }أََلْم تَػَر َأنَّا َأْرَسْلَنا الشَّ

[، ولوال ذلك لنصر أحدٮبا كما نصر كليم اهلل ورل اهلل ُب اليومْب معاً 83]مرًن: َأزِّا{
 فافهمو.

علياً مصيب ُب ٝبيع أموره، ألنو أعلم ٕبالؿ اهلل وحرامو، وأمَّا قوؿ من زعم أف واعرؼ أف 
 علياً قتل عثماف، فالويل لعثماف إف قتلو علي، ألف علياً دل يقتل مسلماً قط بإٝباع األمة.

 ]ال رجاء للعاصي[

نياه أف اهلل عز وجل لعن إبليس، وأخزاه ُب د -أرشدؾ اهلل بطاعتو  -ٍبَّ اعلم يا أخي  
فإذا كاف إبليس استوجب اللعن من رّب العا٤بْب،   وآخرتو، عندما استكرب عن عبادتو،

ومالئكتو ا٤بقربْب، وأنبيائو ا٤برسلْب، وأوليائو الصا٢بْب، إذل يـو الدين، 



العا٤بْب على معصية واحدة، مع إقراره باهلل أنو خالقو وربو، كما حكى عنو   ([268])وأخسر
، وقاؿ6 }َربّْ فَأَْنِظْرِني ِإَلى [76]ص: }َخَلْقَتِني ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُو ِمْن ِطيٍن{ ربو إذ يقوؿ:
َعُثوَف{  [.79]ص:يَػْوـِ يُػبػْ

يواقعها، من ا١برب والتشبيو وإنكار فكيف يكوف حاؿ من ال يَبؾ معصيًة واحدة حٌب 
البعث والنشور، وتكذيب الرسل واألئمة الصادقْب من أىل بيت خاًب النبيْب، مع سفك 
دماء ا٤بسلمْب وىتك حرٲبهم، وأخذ أموا٥بم مع ترؾ الصلوات، وغلوؿ الزكوات، ورفض 

 ا٤بنكر؟صياـ شهر رمضاف، وا٢بج إذل بيت اهلل ا٢براـ، واألمر با٤بعروؼ والنهي عن 

}ِإفَّ رَْحَمَة اللَِّو َقرِيٌب  ٍب ىو مع ذلك يرجو رٞبة ربو مع إصراره، كأف دل يسمع اهلل يقوؿ:
 [.56]األعراؼ: ِمَن اْلُمْحِسِنيَن{

}ِإفَّ الَِّذيَن  أصحاب الرجاء والرٞبة معروفوف ُب كتاب اهلل عز وجل، قاؿ اهلل سبحانو: 
اَىُدوا ِفي َسِبيِل اللَِّو ُأولَِئَك يَػْرُجوَف رَْحَمَة اللَِّو َواللَُّو َغُفوٌر َءاَمُنوا َوالَِّذيَن َىاَجُروا َوجَ 

اإلٲباف كما قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب  }ِإفَّ الَِّذيَن َءاَمُنوا{ [، وقاؿ عز وجل:218]البقرة: رَِحيٌم{
علي بن أيب طالب عليو السالـ: )قوؿ مقوؿ؛ وعمل معموؿ؛ وعرفاف بالعقوؿ(، ٍب قاؿ 

وا٥بجرة كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم للرجل الذي  }َوالَِّذيَن َىاَجُروا{ وجل: عز
 قاؿ لو: يا رسوؿ اهلل إذل أين ا٥بجرة ؟ إليك فإذا مت انقطعت ا٥بجرة؟.

قاؿ: ))فا٥بجرة أف هتجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن فإذا فعلت ذلك فأنت مهاجر 
 ولو مت با٢بظرة((.

فا١بهاد، كما قاؿ رسوؿ اهلل ]صلى اهلل عليو }َوَجاَىُدوا ِفي َسِبيِل اللَِّو{ سبحانو:ٍب قاؿ  
وآلو وسلم[ألصحابو عندما انصرفوا من حرب بدر: ))إنكم قد انصرفتم من ا١بهاد 

 األصغر إذل ا١بهاد األكرب((.

 رحنا؟.قالوا: وما ا١بهاد األكرب يا رسوؿ اهلل، أليس قد قَتلنا وقُتلنا وجرحنا وجُ  

 قاؿ: ))جهاد األنفس((.
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}َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكُتبُػَها لِلَِّذيَن  ٍب قاؿ سبحانو:
[ إذل آخرىا، دل يقل فسأكتبها للذين يفسقوف، وٱبالفوف 156]األعراؼ: يَػتػَُّقوَف{
 الرسوؿ.

ها وىو وما مثل من وضع الرجاء ُب غّب موضعو إال كمثل رجل توجو طريق عدف يسلك
 يقوؿ: أنا أبلغ مكة فهو كيف ما أمعن ُب السّب، بعد من مكة.

}َودَّ َكِثيٌر ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َلْو يَػُردُّوَنُكْم ِمْن بَػْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا  ٍب قاؿ سبحانو:
 [ اآلية.109]البقرة: ِمْن ِعْنِد َأنْػُفِسِهْم ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػيََّن َلُهُم اْلَحقُّ{

 ]ثبوت اإلمامة ٤بن استقاـ من ولد إبراىيم و٧بمد)ص([

ٍب أمر اهلل رسولو أف يعلم أمتو أف اإلمامة ثابتة ُب ولد إبراىيم و٧بمد عليهما السالـ كما  
 }ِإنّْي َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَؿ َوِمْن ُذرّْيَِّتي قَاَؿ ََل يَػَناؿُ  قاؿ سبحانو ألبيهم إبراىيم:

}َوَجَعَلَها َكِلَمًة بَاِقَيًة ِفي  [، ٍب قاؿ سبحانو:194]البقرة:َعْهِدي الظَّاِلِميَن{
 [، يعِب عز وجل: أنو جعل اإلمامة ُب ولد إبراىيم عليو السالـ.28]الزخرؼ:َعِقِبِو{

َواْجنُْبِني َوبَِنيَّ َأْف نَػْعُبَد }َوِإْذ قَاَؿ ِإبْػَراِىيُم َربّْ اْجَعْل َىَذا اْلبَػَلَد َءاِمًنا  ٍب قاؿ سبحانو:
ـَ) ( َربّْ ِإنػَُّهنَّ َأْضَلْلَن َكِثيًرا ِمَن النَّاِس َفَمْن تَِبَعِني فَِإنَُّو ِمنّْي َوَمْن َعَصاِني 11اْْلَْصَنا

 [.36ػ35]إبراىيم:({12فَِإنََّك َغُفوٌر رَِحيٌم)

ا وجب ألبيو كما فكل ساير بسّبة إبراىيم من ولده ُب ٝبيع أموره وجب لو م)
 .([269])(}َفَمْن تَِبَعِني فَِإنَُّو ِمنّْي َوَمْن َعَصاِني فَِإنََّك َغُفوٌر رَِحيٌم{ قاؿ:

واإلمامة للحسن وا٢بسْب وأوالدٮبا فمن ىذه ا١بهة وجبت النبوة حملمد، والوصية لعلي، 
الصادقْب إذل آخر الدنيا، عبدوا رّٔم، واعتزلوا عبادة الصنم والشياطْب، كما اعتزؿ أبوىم 
ذلك، ودل يكذبوا على اهلل، وال كذبوا رسولو جربيل عندما جاءىم بالصدؽ، كما كذبو 

َعَلى اللَِّو وََكذََّب بِالصّْْدِؽ ِإْذ }َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكَذَب  غّبىم، وذلك قوؿ اهلل سبحانو:
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( َوالَِّذي َجاَء بِالصّْْدِؽ َوَصدََّؽ ِبِو ُأولَِئَك 11َجاَءُه َألَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثْػًوى لِْلَكاِفرِيَن)
 [.33ػ32]الزمر: ({11ُىُم اْلُمتػَُّقوَف)

من أوالدٮبا فالناس كلهم داخلوف ُب التكذيب سوى النيب والوصي والسبطْب، ومن قاـ 
الصادقْب، ومن تبعهم من سائر ا٤بسلمْب إذل آخر الدنيا؛ ألف النيب صدؽ جربيل عندما 
جاءه بالنور من عند خالقو، وكذلك الوصي صدؽ رسوؿ اهلل عندما دعاه إذل تصديقو، 
وغّبه صدؽ رسوؿ اهلل بعد التكذيب، كذبو أوالً ٍب صدقو بعد طوعاً وكرىاً، فمن صدقو 

لدعاء، فهو غّب معذور عند خالقو، أوالً ُب التكذيب قبل دعاء الرسوؿ لو، وال طوعاً بعد ا
بعد الدعاء، ألف خالقو قد دعاه إذل عبادتو بالعقل ا٤بنّب ا٤بركب فيو، وهناه عن عبادة غّبه،  

[، ولوال ذلك دل يعذب 8]الشمس: }فَأَْلَهَمَها ُفُجورََىا َوتَػْقَواَىا{ كما قاؿ سبحانو:
النار يـو القيامة، والذين ماتوا على شركهم قبل الرسوؿ؛ ألف حجتو سبحانو ا٤بشركْب ب

ا  على خلقو أو٥با العقل، ٍب الرسوؿ، يدعوىم إذل ما استحسنو العقل، ويزجرىم عمَّ
يستقبحو العقل باآليات والنذر، فمن أراد لنفسو ا٣بّب قبل من عقلو، ٍب من رسولو، ومن 

}َوَما تُػْغِني اْْليَاُت  قل وال من الرسوؿ، كما قاؿ سبحانو:أراد ىالؾ نفسو دل يقبل من الع
[، كفرعوف اللعْب عندما دل يقبل ا٢بق الذي )دّلو 19]يونس: َوالنُُّذُر َعْن قَػْوـٍ ََل يُػْؤِمُنوَف{
دّلو عليو رسوال رب العا٤بْب عليهما السالـ، كما قاؿ    ([270])عليو عقلو، وال ا٢بق الذي(

، وقاؿ سبحانو في [56]طو: }َولََقْد َأرَيْػَناُه َءايَاتَِنا ُكلََّها َفَكذََّب َوَأَبى{ سبحانو فيو:
[، وقاؿ ُب ٝبيع 134]البقره: إبليس6 }ِإَلَّ ِإبِْليَس أََبى َواْسَتْكبَػَر وََكاَف ِمَن اْلَكاِفرِيَن{

}ِإفَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَف َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَف َجَهنََّم  من أدبر عن عبادتو:
}ُقْل نَػَعْم َوَأنْػُتْم  [، وقاؿ فيمن أنكر البعث:60]غافر: َداِخرِيَن{
 يتعبد إالّ بعد [، وكل أتوه داخرين فافهمو، ألف اهلل عز وجل دل18]الصافات: َداِخُروَف{

 البياف، وا٢بمدهلل رب العا٤بْب، وال عدواف إالّ على الظا٤بْب.

وأمَّا قو٥بم: إف علياً عليو السالـ أسلم وىو طفل، وقدموا عليو من أسلم بعد أف عبد 
، ففي قو٥بم ىذا طعن على األنبياء ليس ([271])األصناـ، وشرب ا٣بمور، وارتكب الشرور
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على الوصي وحده؛ ألف رسوؿ اهلل أقاـ بينهم أربعْب سنة، معتزالً ألفعا٥بم، وكذلك أبوه 
 .خليل اهلل من قبل، ٍب صديق اهلل يوسف، ٍب كليم اهلل

وإ٭با الذي اشَبى يوسف قاؿ المرأتو: أكرمي مثواه عسى أف ينفعنا أو نتخذه ولداً، أراد  
أف يكوف ٥بم مساعداً على شركهم، وكذلك أبقى فرعوف موسى ٥بذا ا٤بعُب، فليس من دل 

 يعبد الصنم كمن عبده، ألف الشاعر يقوؿ ُب علي عليو الصالة والسالـ:

ليس ىذاف بصنم    ىل كافٌر بصنٍم كمؤمن
([272])يستوياف

 

ألنو من عبد الصنم والشيطاف من ولد إبراىيم، فقد زالت عنو النبوة والوصية واإلمامة، وإف 
من األنبياء ا٤برسلْب، وال من  تاب عن ذلك تاب اهلل عليو، وكاف من سائر ا٤بسلمْب، ليس

 ألبيهم من الطاعة والوالية واألمر والنهي. (،[273])األئمة الصادقْب الذين ٯبب ٥بم ما ٯبب

}َوَما  لساف رسولو ا٤بصطفى، وقاؿ:بْبَّ سبحانو ١بميع خلقو طاعة والة األمر على  
َءاتَاُكُم الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو فَانْػتَػُهوا َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو َشِديُد 

[، 8]النساء:}َمْن يُِطِع الرَُّسوَؿ فَػَقْد َأطَاَع اللََّو{ [، ٍب قاؿ سبحانو:7]ا٢بشر: اْلِعَقاِب{
}َوَما َكاَف  [، وقاؿ:64]النساء:َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإَلَّ لُِيطَاَع بِِإْذِف اللَِّو{}َوَما  وقاؿ:

}ُىَو الَِّذي بَػَعَث ِفي  [، ٍب قاؿ سبحانو:38]الرعد: ِلَرُسوٍؿ َأْف يَْأِتَي ِبآيٍَة ِإَلَّ بِِإْذِف اللَِّو{
ُلو َعَلْيِهْم َءايَ  ُهْم يَػتػْ يِهْم َويُػَعلُّْمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْف َكانُوا اْْلُمّْيّْيَن َرُسوًَل ِمنػْ اتِِو َويُػزَكّْ

ا يَػْلَحُقوا ِبِهْم َوُىَو اْلَعزِيُز 1ِمْن قَػْبُل َلِفي َضََلٍؿ ُمِبيٍن) ُهْم َلمَّ ( َوَءاَخرِيَن ِمنػْ
 [.3-2]ا١بمعو:({1اْلَحِكيُم)

ُهْم َلمَّا يَػلْ  وقولو عز وجل: يدؿ على أنو صلى اهلل عليو وآلو  َحُقوا ِبِهْم{}َوَءاَخرِيَن ِمنػْ
وسلم علم ٝبيع أمتو ا٢بالؿ وا٢براـ، وا٢بدود واألحكاـ، األولْب واآلخرين، بوصي بعد 

وصي، وإماـ بعد إماـ، وعادل بعد عادل، من أوالده الصادقْب إذل آخر الدنيا صلى اهلل عليو 
رَثْػَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيْػَنا ِمْن }ثُمَّ َأوْ  قاؿ اهلل عز وجل فيهم:  وآلو وسلم،
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[، فورثة الكتاب ٧بمد وعلي وا٢بسن وا٢بسْب ومن تبعهم من أوالدىم 32]فاطر: ِعَباِدنَا{
 الطاىرين.

 ]تفسّب الظادل وا٤بقتصد والسابق[

ُهْم ظَاِلٌم لِنَػْفِسِو{ ٍب قاؿ:  ناس؛ [، ففيهم من الظادل لنفسو مثل ما ُب ال32]فاطر:}َفِمنػْ
}َوبَارَْكَنا َعَلْيِو َوَعَلى  إذ ىم بشر كما قاؿ سبحانو ُب ولد إبراىيم وإسحاؽ عليهم السالـ:

[، وقاؿ عز وجل 113]الصافات: ِإْسَحاَؽ َوِمْن ُذرّْيَِّتِهَما ُمْحِسٌن َوظَاِلٌم لِنَػْفِسِو ُمِبيٌن{
[، ٍب قاؿ 124]البقرة: يَن{}ََل يَػَناُؿ َعْهِدي الظَّاِلمِ  ألبيهم إبراىيم األواه ا٢بليم:

 [.113]ىود:}َوََل تَػرَْكُنوا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموا فَػَتَمسَُّكُم النَّاُر{ سبحانو:

وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ملعوف ملعوف من كثَّر سواد ظادل((، وقاؿ: 
: )ليس بْب اهلل ([274])))ملعوف من رفع دواة ظادل((، وقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالـ

سبحانو وبْب أحد من خلقو قرابة، وال بينو وبينهم ىوادة، أكرمهم عند اهلل أتقاىم، 
 نده إالّ ا١بهالء(.وأىوهنم عليو أرداىم، ال ٱبشاه من عباده إالّ العلماء، وال يهلك ع

}ِإفَّ َأْكَرَمُكْم  [، وقاؿ:28]فاطر: }ِإنََّما َيْخَشى اللََّو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء{ وقاؿ عز وجل:
ٌر ِمْن ُمْشِرٍؾ َوَلْو  [، وقاؿ:13]ا٢بجرات: ِعْنَد اللَِّو َأتْػَقاُكْم{ }َولََعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيػْ

 [ اآلية.212]البقرة: َأْعَجَبُكْم{

وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف اهلل قد أذىب ٬بوه ا١باىلية، وعتوىا، 
وآدـ خلق من خلق اهلل خلقو من تراب، وال فضل   ([275])والفخر باآلباء أنتم بنوا آدـ

 ألٞبر على أسود، وال ألسود على أٞبر إالّ بتقوى اهلل((.

وقاؿ ا٥بادي إذل ا٢بق عليو السالـ: )ما منػزلة ا٢بسن بن زيد و٧بمد بن زيد ا٢بسنيْب  
أمّبي طربستاف عند اهلل إالّ كمنػزلة سابكْب وكوبكْب عبدين لبِب العباس ٩بلوكْب من ٙبت 

لقرابتهما من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو أيديهم، بل ٮبا أعظم جرماً عند اهلل 
 . ([276])وسلم(
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ُهْم ُمْقَتِصٌد{ ٍب قاؿ سبحانو: [، فا٤بقتصد منهم رجل عادل ورع تقي عارؼ 32]فاطر:}َوِمنػْ
 رسولو خارج من الظلم، غّب الحق بالسابق منهم.بكتاب اهلل، وسنة 

َراِت بِِإْذِف اللَِّو{ ٍب قاؿ سبحانو وتعاذل: ُهْم َساِبٌق بِاْلَخيػْ [، فالسابق من 32]فاطر:}َوِمنػْ
آؿ الرسوؿ رجل عادل ورٌع تقي، نقي، قوٌي ُب أمر اهلل مضطلع، أمْب على أمة جده، 

من ا٤بؤمنْب، يأمر با٤بعروؼ األكرب، وينهى عن شاىر لنفسو ٦برد لسيفو، مباين الظا٤بْب مؤ 
وا٤بنكر، يأخذ ا٢بق من أىلو ويصرفو ُب أىلو والقريب والبعيد، والشريف   ([277])الفحشاء

ُب اهلل لومة الئم، فطاعة ىذا واجبة على الناس  والدين عنده ُب ا٢بق سواء، ال تأخذه 
}يَاَأيػَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو  كلهم كطاعة اهلل وطاعة رسولو، كما قاؿ تبارؾ وتعاذل:

[، فهذا من والة األمر الذين أوجب 59]النساء: َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوُأوِلي اْْلَْمِر ِمْنُكْم{
 ى ا٣بلق كلهم.اهلل طاعتهم عل

[، 119]التوبة: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقيَن{ ٍب قاؿ سبحانو: 
}ِملََّة أَبِيُكْم ِإبْػَراِىيَم ُىَو َسمَّاُكُم اْلُمْسِلِميَن  ٍب قاؿ عز وجل ُب ٧بمد وأوالده الصادقْب:

وَف الرَُّسوُؿ َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس فَأَِقيُموا ِمْن قَػْبُل َوِفي َىَذا لَِيكُ 
الصَََّلَة َوَءاُتوا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا بِاللَِّو ُىَو َمْوََلُكْم فَِنْعَم اْلَمْوَلى َونِْعَم 

 [.78]ا٢بج: النَِّصيُر{

صطفاىم، وأمر ٝبيع خلقو بطاعتهم، فهؤالء ا٤بعصوموف الذين عصمهم اهلل، واختارىم وا
}َوأَِقيُموا  والقياـ معهم والقبوؿ منهم ُب صالهتم وزكاهتم وحجهم، كما قاؿ سبحانو:

}َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّو  [، ٍب قاؿ سبحانو فيهم:110]البقرة:الصَََّلَة َوَءاُتوا الزََّكاَة{
اللَِّو َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بَػْيَن قُػُلوِبُكْم  َجِميًعا َوََل تَػَفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمةَ 

َها{ ، إذل فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِو ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنْػَقذَُكْم ِمنػْ
 [.105ػ103]آؿ عمراف: }َوُأولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم{ قولو:
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رى أف اهلل عز وجل قد بْب ُب ىذه اآلية وما أشبهها من اآليات، أنو دؿ ٝبيع خلقو أال ت
}ِملََّة َأبِيُكْم  إذل دينو، الذي تعبد بو إبراىيم و٧بمد وآ٥بما الصادقْب حْب يقوؿ سبحانو:

َراِىيُم }َوِإْذ يَػْرَفُع ِإبػْ  [، وبقولو سبحانو:78]ا٢بج:ِإبْػَراِىيَم ُىَو َسمَّاُكُم اْلُمْسِلِميَن{
(رَبػََّنا 113اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَػْيِت َوِإْسَماِعيُل رَبػََّنا تَػَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم)

َت نْ َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرّْيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأرِنَا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليْػَنا إِنََّك أَ 
ُلو َعَلْيِهْم َءايَاِتَك َويُػَعلُّْمُهُم 114التػَّوَّاُب الرَِّحيُم) ُهْم يَػتػْ (رَبػََّنا َوابْػَعْث ِفيِهْم َرُسوًَل ِمنػْ

[ 129ػ127]البقرة:({115اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َويُػزَكّْيِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم)
 يعِب: ٧بمداً يتلو عليهم آياتك.

}قَاُلوا نَػْعُبُد ِإَلَهَك َوِإلََو َءابَاِئَك ِإبْػَراِىيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَؽ ِإَلًها َواِحًدا َوَنْحُن  قولو:إذل 
ألف األئمة الصادقْب من ولد ٧بمد شهداء على أمة  ،[133]البقرة:َلُو ُمْسِلُموَف{

}وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا  وجدىم شهيد عليهم، كما قاؿ سبحانو:  ([278])جدىم
 [.143]البقره:لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ َعَلْيُكْم َشِهيًدا{
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 [السابقة ]ٕبث ُب أف األئمة من أىل البيت عليهم السالـ كاألنبياء ُب األمم

وإ٭با أنقذ اهلل عز وجل ٝبيع خلقو من شفا حفرة من النار ٗبحمد وآلو، إذ أقاـ األئمة 
الصادقْب ُب أمة جدىم مقاـ رسلو ُب األمم ا٣بالية، ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو 

أمتو: ))عليكم بأىل بيٍب فإهنم لن ٱبرجوكم من باب ىدى ولن يدخلوكم ُب وسلم ١بميع 
َشاِىًدا }يَاَأيػَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَؾ  ، وقاؿ سبحانو ُب جدىم ا٤بصطفى:([279])باب ردى((

[، 45]األحزاب: ({32( َوَداِعًيا ِإَلى اللَِّو بِِإْذنِِو َوِسَراًجا ُمِنيًرا)31َوُمَبشًّْرا َونَِذيًرا)
ولذلك قاؿ النيب ألمتو: ))إين تارؾ فيكم الثقلْب: كتاب اهلل وعَبٌب أىل بيٍب إذ ٮبا نور 

رؽ الدنيا وعذاب اهلل ُب خلقو وحجتو على ٝبيع عباده فمن اىتدى ّٔداىم ٪با من غ
 اآلخرة((.

ولذلك قاؿ النيب: ))مثل أىل بيٍب فيكم كسفينة نوح من ركبها ٪با ومن ٚبلف عنها غرؽ 
 ((.([280])وىوى

الدنيا وعذاب اآلخرة، ومن ٚبلف عنها دل أال ترى أنو من ركب سفينة نوح ٪با من غرؽ  
}ِممَّا َخِطيَئاتِِهْم ُأْغرُِقوا فَُأْدِخُلوا  يسلم من الغرؽ والعذاب األليم، كما قاؿ سبحانو فيهم:

 [؟.25]نوح: نَارًا فَػَلْم َيِجُدوا َلُهْم ِمْن ُدوِف اللَِّو أَْنَصارًا{

وعذاب اآلخرة قاؿ اهلل عز وجل وكذلك من اعتصم ٕببل آؿ ٧بمد ٪با من خزي الدنيا 
}َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفنػَُّهْم ِفي اْْلَْرِض َكَما  فيهم:

لَ  نػَُّهْم ِمْن بَػْعِد اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َولَُيَمكَّْننَّ َلُهْم ِدينَػُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َولَُيَبدّْ
 [.55]النور:َخْوِفِهْم َأْمًنا يَػْعُبُدونَِني ََل ُيْشرُِكوَف ِبي َشْيًئا{

وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فيهم: ))من أمر با٤بعروؼ وهنى عن ا٤بنكر من 
 ((.([281])ذريٍب فهو خليفة اهلل ُب أرضو وخليفة رسولو وخليفة كتابو

نَّاُىْم ِفي اْْلَْرِض َأقَاُموا الصَََّلَة َوَءاتَػُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا  وقاؿ سبحانو فيهم: }الَِّذيَن ِإْف َمكَّ
[، وقاؿ الرسوؿ فيهم: ))ما 41]ا٢بج:اْْلُُموِر{بِاْلَمْعُروِؼ َونَػَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َولِلَِّو َعاِقَبُة 
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دخل ُب دمائنا أىل البيت أحد من الناس بسهم وال سيف وال رمح وال شطر كلمة إاّل 
 جاء يـو القيامة مكتوباً بْب عينيو آيس من رٞبة اهلل((.

َودََّة ِفي }ُقْل ََل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإَلَّ اْلمَ  وقاؿ اهلل عز وجل فيهم لرسولو:
 [.23]الشورى: اْلُقْرَبى{

وقاؿ الرسوؿ فيهم: ))ما أحبنا أىل البيت أحد فزلت بو قدـ إالّ ثبتو قدـ حٌب ينجيو اهلل 
 ((.([282])يـو القيامة

 .([284])ولده(( ([283])وآلو وسلم:))ا٤برء ٰبفظ ُب وقاؿ صلى اهلل عليو
}ِإنََّما يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس َأْىَل اْلبَػْيِت َويَُطهّْرَُكْم  فيهم:وقاؿ اهلل سبحانو 

}ِإفَّ اْْلَبْػَراَر َيْشَربُوَف ِمْن َكْأٍس َكاَف  [، وقاؿ عز وجل فيهم:33]األحزاب:َتْطِهيًرا{
ًء وََكاَف َسْعُيُكْم }ِإفَّ َىَذا َكاَف َلُكْم َجَزا ...إذل قولو:({1ِمَزاُجَها َكاُفورًا)

 [.22ػ5]اإلنساف: ({11َمْشُكورًا)

وقاؿ الرسوؿ فيهم: ))النجـو أماف ألىل السماء وأىل بيٍب أماف ألىل األرض فإذا ذىبت 
النجـو من السماء أتى أىل السماء ما يوعدوف وإذا ذىب أىل بيٍب من األرض أتى أىل 

 ((.([285])األرض ما يوعدوف

 ]ٕبث ُب أف علياً عليو السالـ أفضل أىل البيت وأكرمهم على اهلل وعلى رسولو[ 

فأفضل أىل ىذا البيت وأقرّٔم إذل اهلل عز وجل، وأكرمهم عليو وعلى رسولو، أخو رسوؿ 
ُب ٩باتو، أمّب ا٤بؤمنْب، وسيد ا٤بسلمْب، علي بن أيب طالب  اهلل، ووزيره ُب حياتو، ووصيو

عليو صلوات رب العا٤بْب، الذي مدحو اهلل ُب كتابو الناطق، وعلى لساف رسولو الصادؽ، 
}َوالَِّذي َجاَء بِالصّْْدِؽ  صلى اهلل عليو وآلو وسلم، قاؿ اهلل سبحانو ُب رسولو وُب وصيو:

َؽ ِبِو ُأولَِئَك ُىُم  [، جاء جربيل بالصدؽ وصدؽ بو ٧بمد، ٍب 33]الزمر: اْلُمتػَُّقوَف{َوَصدَّ
علي، ٍب ا٤بهاجروف واألنصار، ٍب التابعوف بإحساف إذل آخر الدنيا، ألف النيب عليو السالـ 

 :([286])بعث يـو االثنْب، فصدؽ بو علي يـو الثالثاء، وُب ذلك ما يقوؿ السيد ا٢بمّبي
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 حٌب ٙبنف غّب يـو واحد   بعث النيب فما ٚبلف بعده

اُء  قاؿ اهلل سبحانو ُب رسولو ووصيو وفيمن آمن بو: }ُمَحمٌَّد َرُسوُؿ اللَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ
ًعا ُسجًَّدا{َعَلى  نَػُهْم تَػَراُىْم رُكَّ [ إذل آخرىا؛ ألف ٧بمداً أوؿ 29]الفتح: اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بَػيػْ

من آمن باهلل، ٍب وصيو ٍب ا٤بؤمنوف إذل آخر الدنيا، ذكر اهلل ٧بمداً وعلياً وأتباعهما ّٔذه 
}َذِلَك  قولو:الصفة، ٍب ذكر سبحانو أف ىذه صفة رسولو وأوليائو ُب التوراة واإل٪بيل؛ ل

ْنِجيِل{  [.29]الفتح:َمثَػُلُهْم ِفي التػَّْورَاِة َوَمثَػُلُهْم ِفي اإْلِ

من   قورل ُب علي: إنو أسلم، على ٦باز الكالـ، وإ٭با يقاؿ: آمن فالف وأسلم، إذا خرج 
الكفر إذل اإلٲباف، فعلي دل يكفر باهلل قط، إ٭با إسالـ علي كإسالـ ٧بمد، وإسالـ ٧بمد  

بْػَراِىيَم)يو إبراىيم، كما قاؿ اهلل:كإسالـ أب (ِإْذ َجاَء رَبَُّو بَِقْلٍب 41}َوِإفَّ ِمْن ِشيَعِتِو إَلِ
}ِإْذ قَاَؿ َلُو رَبُُّو َأْسِلْم قَاَؿ َأْسَلْمُت [، وقاؿ سبحانو:83،84]الصافات: ({43َسِليٍم)

 [.131]البقرة: ِلَربّْ اْلَعاَلِميَن{

}َفآَمَن َلُو  مو إبراىيم، كما قاؿ سبحانو فيو:وإٲباف علي ٗبحمد كإٲباف لوط بع 
 [، ىؤالء دل يكفروا باهلل قط على ٝبيعهم السالـ.26]العنكبوت: ُلوٌط{

قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب عندما بايع الناس أليب بكر: )ا٢بلم خّب، والتقى زين، وا٤بورد القيامة، 
تالطمات أمواج ٕبار الفًب وا٢بجة ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم، سدوا ػ رٞبكم اهلل ػ م

بسفن النجاة، وعرجوا عن سبيل ا٤بنافرة، وحطوا تيجاف ا٤بفاخرة، أفلح من هنض ٔبناح، 
واستسلم فأراح؛ ماء آجن، ولقمة تغص آكلها؛ و٦بتِب الثمرة ُب غّب وقت نضاجها،  
ارة كالزارع ُب غّب أرضو، واهلل لو أقوؿ ما أعلم، لتداخلت أضالع قـو تداخل أسناف دوَّ 

الرحى، وإف أسكت، يقولوا جزع ابن أيب طالب من ا٤بوت، ىيهات ىيهات، والذي فلق 
ا٢ببَّة وبرأ النسمة، لعلي آنس با٤بوت من الطفل بثدي أمو، ولكِب اند٦بت على مكنوف 

 .([287])علم لو ٕبت بو، الضطربتم اضطراب األرشية ُب الطوى البعيدة(
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ُلوُه َشاِىٌد  قاؿ اهلل سبحانو ُب رسولو ووصيو: َنٍة ِمْن رَبِّْو َويَػتػْ }َأَفَمْن َكاَف َعَلى بَػيػّْ
وصيو بعده ُب [، جاء ٧بمد بالنور والربىاف، فنشره ُب أصحابو، ٍب نشره 17]ىود:ِمْنُو{

أمتو، ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أنا مدينة العلم وعلي بأّا فمن أراد 
 ((.([288])ا٤بدينة فليأهتا من بأّا

}اللَُّو نُوُر  فهو ُب نور اهلل، كما قاؿ اهلل عز وجل ُب كتابو:فمن أخذ ٗبلة باب رسوؿ اهلل، 
السََّمَواِت َواْْلَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي زَُجاَجٍة 

 [ اآلية.35]النور: الزَُّجاَجُة{

سل والكتب، ٍب اهلل عز وجل بْبَّ للعباد دالئلو الٍب يهتدوف ّٔا إليو بالعقوؿ والر  
، فا٤بشكاة الكوة،  }َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح{ يعِب: النيب عليو السالـ }َمَثُل نُورِِه{ قاؿ:

كاف مثل القـو الذين أرسل إليهم النيب، كمثل قـو كانوا ُب بيت مظلم حٌب جاءىم رجل 
ك ٗبصباح، فوضعو ُب كوة البيت، فاستنار بو أىل ذلك البيت واستضاؤا بضوء ذل

ا٤بصباح، ٍب ذكر سبحانو زيت ىذه الشجرة الذي منبتها ُب بارزة من األرض تطلع عليها 
وأصفى من دىن غّبىا إذا  ([289])الشمس، وتغرب عنها ال يظلها شيء، فزيتها أودؾ

}يَػْهِدي اللَُّو لُِنورِِه َمْن  ، أي مع نور}نُوٌر َعَلى نُوٍر{ القنديل، ٍب قاؿ سبحانو:صب ُب 
 [.35]النور: َيَشاُء َوَيْضِرُب اللَُّو اْْلَْمثَاَؿ لِلنَّاِس َواللَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم{

 فمن تبع النيب والوصي، فهو داخل ُب نور اهلل عز وجل الذي ذكره ُب كتابو، ومن
خالفهما، فهو خارج من ىذا النور، وداخل ُب الظلمات، الذي ذكرىا اهلل ُب كتابو حْب 

}َأْو َكظُُلَماٍت ِفي َبْحٍر ُلجّْيٍّ يَػْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فَػْوِقِو يقوؿ سبحانو ُب آخر آيات النور:
َيَدُه َلْم َيَكْد يَػَراَىا َوَمْن  َمْوٌج ِمْن فَػْوِقِو َسَحاٌب ظُُلَماٌت بَػْعُضَها فَػْوَؽ بَػْعٍض ِإَذا َأْخَرجَ 

 [.40]النور: َلْم َيْجَعِل اللَُّو َلُو نُورًا َفَما َلُو ِمْن نُوٍر{

فمن أعرض عن وصي رسوؿ اهلل، فقد أعرض عن الرسوؿ، ومن أعرض عن الرسوؿ فقد  
فقد باء بغضب من اهلل، ومأواه جهنم،  ([290])أعرض عن اهلل، )ومن أعرض عن اهلل(
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وبئس ا٤بصّب، ولذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من سب علياً فقد سبِب ومن 
 ((.([291])سبِب فقد سب اهلل ومن سب اهلل أدخلو النار

وقاؿ: ))يا علي من أحب ولدؾ فقد أحبك، ومن أحبك، فقد أحبِب، ومن أحبِب، فقد 
أحب اهلل، ومن أحب اهلل أدخلو ا١بنة، ومن أبغض ولدؾ، فقد أبغضك، ومن أبغضك، 

 ((.([292])بغضِب، فقد أبغض اهلل، ومن أبغض اهلل أدخلو النارفقد أبغضِب، ومن أ

(( فمّد ا٤بسبحًب؛ يعِب: أف ([293])ٍب قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أنا وعلي كهاتْب
 علياً يسّب بسّبتو ُب أمتو، وٰبكم فيهم ٕبكمو سواء سواء.

ٍب قاؿ البنتو فاطمة الزىراء سيدة نساء أىل ا١بنة عندما زوجها إياه: ))أو ما ترضْب أف 
وف اهلل عز وجل اختار من ٝبيع ولد آدـ رجلْب فجعل أحدٮبا أباؾ واآلخر يك

 ((.([294])بعلك

 ]ٕبث ُب والية أمّب ا٤بؤمنْب علي عليو السالـ [

}ِإنََّما َولِيُُّكُم اللَُّو َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن  وصيو ١بميع خلقو:قاؿ اهلل سبحانو ُب رسولو، وُب  
 [.55]ا٤بائدة: َءاَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَف الصَََّلَة َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة َوُىْم رَاِكُعوَف{

اهلل عز وجل أوذل ٖبلقو من أنفسهم، ٍب رسولو، ٍب وصي رسولو بإٝباع األمة عن رسوؿ  
الذي زكى وىو راكع علي بن أيب طالب، دوف ٝبيع ا٤بسلمْب، إذ كاف ا٤بتصدؽ ُب اهلل أف 

 صالتو، ا٤بؤدي ٤با يقربو من ربو من زكاتو.

(ِفي َجنَّاِت 11(ُأولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَف)19}َوالسَّابُِقوَف السَّابُِقوَف) ٍب قاؿ سبحانو فيو:
 ربو غّب مسبوؽ.[، فكاف السابق إذل 12ػ10]الواقعة:({11النَِّعيِم)

}َأَفَمْن يَػْهِدي ِإَلى اْلَحقّْ َأَحقُّ َأْف يُػتََّبَع َأمَّْن ََل يَِهدّْي ِإَلَّ َأْف يُػْهَدى َفَما  ٍب قاؿ سبحانو:
 [.35]يونس: َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَف{

فكاف ا٥بادي إذل ا٢بق غّب مهدي، والداعي إذل الصراط السوي، والسالك طريق الرسوؿ 
من سبق إذل اهلل، وكاف ا٥بادي إذل غامض أحكاـ كتاب اهلل، فهو أحق باإلمامة، الزكي، و 
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ألف أسبقهم أىداىم، وأىداىم أتقاىم، وأتقاىم خّبىم، وخّبىم بكل خّب أوالىم، وما 
 جاء بو من الذكر ا١بميل، ُب أوضح التنػزيل، فكثّب غّب قليل.

الرَُّسوُؿ بَػلّْْغ َما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبَّْك َوِإْف َلْم }يَاأَيػَُّها وفيو أنزؿ اهلل بغدير خٍم على رسولو:
 [.67]ا٤بائدة:تَػْفَعْل َفَما بَػلَّْغَت ِرَسالََتُو َواللَُّو يَػْعِصُمَك ِمَن النَّاِس{

حٌب ينفذ ما   ([295])فوقف صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وقطع سّبه، ودل يستجز أف يتقدـ
عـز عليو ُب علي عليهما السالـ، فنػزؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ٙبت الدوحة مكانو، 

 وٝبع الناس، ٍب قاؿ: ))أيها الناس ألست أوذل بكم من أنفسكم؟

 قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل.

قاؿ: ))اللهم اشهد فمن كنت مواله فعلي مواله، اللهم واؿ  فقاؿ: ))اللهم اشهد((، ٍب
((، وا٣بلق كلهم ([296])من واله، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذؿ من خذلو

ىو رافع بيد علي حٌب أبصر بياض آباطهما، وىو ٦بتمعوف يسمعوف كالـ رسوؿ اهلل، و 
ينادي ّٔذا القوؿ، فكاف ذلك ُب شهر ذي ا٢بجة منصرفو من مكة ُب حجة الوداع إذل 
 ا٤بدينة، فأقاـ احملـر وصفراً، ومات ُب شهر ربيع األوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم تسلمياً.

لى أنو أراد الوالء الذي ذكره قولو عليو السالـ: ))ألست أوذل بكم من أنفسكم؟(( يدؿ ع
[، 6]األحزاب: }النَِّبيُّ َأْوَلى بِاْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأنْػُفِسِهْم{ اهلل ُب كتابو حْب يقوؿ سبحانو:

فلما أف أقروا بذلك أنو أوذل ّٔم من أنفسهم، وأشهد ربو عليهم، قاؿ حينئذ: ))فمن كنت 
عاداه، وانصر من نصره، واخذؿ من مواله فعلي مواله اللهم واؿ من وااله، وعاد من 

 خذلو((.

ه إذل وصيو   بْب ٥بم أف اهلل سبحانو أمره أف يُػْعِلمهم أف الوالء الذي كاف لو عليهم أنو صّبَّ
علي، ليعرفوا لوصيو ما عرفوا لو، وعلى أهنم ال ٱبالفوا أمره، وال يضادوا حكمو، وال 

 يتقدموه وال يعصوه فيما يأمرىم وينهاىم.
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 ؿ من قاؿ: إف حديث الوالية كاف من أجل زيد بن حارثة[]فساد قو 

وأمَّا قوؿ ا١باىل: إف ذلك كاف من أجل زيد بن حارثة رٞبو اهلل، فهو قوؿ فاسد؛ إذ ىو 
 ٨بالف لقوؿ اهلل، وقوؿ رسولو، و٢بجة العقل.

 وذلك أهنم زعموا أف علياً قاؿ لزيد: أنت موالي.

 قاؿ زيد: أنا موذل رسوؿ اهلل.

 أف علياً شكاه إذل رسوؿ اهلل، فقاؿ رسوؿ اهلل: ))من كنت مواله فعلي مواله((.فزعموا 

فساد قو٥بم ىذا بْب من وجوه وذلك أف زيداً كاف رجالً عربياً من كليب، وكليب من 
قضاعة، وإ٭با كاف النيب تبناه، فكاف يدعى زيد بن ٧بمد، كما ذكره اهلل ُب كتابو حْب يقوؿ 

[، وذلك أنو ٤با تزوج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 5]األحزاب:ائِِهْم{}اْدُعوُىْم ِْلبَ  فيو:
وسلم زينب بنت جحش بعد أف طلقها زيد، قاؿ قـو من ا٤بنافقْب: ٧بمد ينهانا عن تزويج 

}َوَما َجَعَل َأْدِعَياءَُكْم َأبْػَناءَُكْم  حالئل أبنائنا، فقد تزوج ىو حليلة ابنو زيد، فقاؿ ٥بم رّٔم:
(اْدُعوُىْم ِْلبَائِِهْم ُىَو 3ْم قَػْوُلُكْم بِأَفْػَواِىُكْم َواللَُّو يَػُقوُؿ اْلَحقَّ َوُىَو يَػْهِدي السَِّبيَل)َذِلكُ 

يِن َوَمَوالِيُكْم َولَْيَس َعَلْيُكْم  َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّو فَِإْف َلْم تَػْعَلُموا َءابَاَءُىْم فَِإْخَواُنُكْم ِفي الدّْ
( النَِّبيُّ َأْوَلى 1طَْأُتْم ِبِو َوَلِكْن َما تَػَعمََّدْت قُػُلوُبُكْم وََكاَف اللَُّو َغُفورًا رَِحيًما)ُجَناٌح ِفيَما َأخْ 

 بِاْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأنْػُفِسِهْم َوَأْزَواُجُو أُمََّهاتُػُهْم َوُأوُلو اْْلَْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْوَلى بِبَػْعٍض ِفي ِكَتابِ 
ِنيَن َواْلُمَهاِجرِيَن ِإَلَّ َأْف تَػْفَعُلوا ِإَلى َأْولَِياِئُكْم َمْعُروفًا َكاَف َذِلَك ِفي اْلِكَتاِب اللَِّو ِمَن اْلُمْؤمِ 

 [.6ػ4]األحزاب:({2َمْسُطورًا)

َها َوَطًرا َزوَّْجَناَكَها ِلَكْي ََل َيُكوَف َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي  ٍب قاؿ:  }فَػَلمَّا َقَضى زَْيٌد ِمنػْ
ُهنَّ َوَطًرا{َأزْ  [، ودل يقل سبحانو: ُب أزواج 37]األحزاب: َواِج َأْدِعَيائِِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمنػْ

أبنائهم، وال أزواج عبيدىم، أكذب اهلل عز وجل الفريقْب الذين قالوا: إف زيداً 
 حملمد، والذين قالوا: إنو عبده. ([297])ابناً 
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ٌد َأبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَؿ اللَِّو َوَخاَتَم النَِّبيّْيَن  ٍب قاؿ سبحانو: }َما َكاَف ُمَحمَّ
 [.39وََكاَف اللَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليًما{ ]اْلحزاب6

يِن }فَِإْف  وأمَّا قولو سبحانو: َلْم تَػْعَلُموا َءابَاَءُىْم فَِإْخَواُنُكْم ِفي الدّْ
[، يعِب: بِب عمكم، كقوؿ زكريا النيب حْب يقوؿ عليو السالـ 5]األحزاب: َوَمَوالِيُكْم{

[، يقوؿ: أخاؼ يا رب إف 5]مرًن: }َوِإنّْي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َورَاِئي{ لربو:
عمي ال يقوموا مقامي ُب تبليغ رساالتك إذل خلقك، وأداء أمانتك إذل   ([298])بِب

( يَرِثُِني َويَِرُث ِمْن َءاِؿ يَػْعُقوَب َواْجَعْلُو َربّْ 1}فَػَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َولِيِّا) عبيدؾ،
 ليس العبد يطمع أف يكوف وارثاً لنبوة يعقوب عليو السالـ. ،[6]مرًن:({2َرِضيِّا)

ووجو آخر: إذا صحَّ أف زيداً كاف ٩بلوكاً للنيب ٧باؿ أف يكوف ٩بلوكو ٩بلوكاً لعلي بن أيب 
 طالب، فكيف يقوؿ علي لو: إنو ٩بلوكو وىو لغّبه ؟.

يزعموف أف النيب ال يورث، وإذا  إذا مات النيب، فهم  وإف زعموا أنو أراد بقولو: إنو ٩بلوؾ، 
أقروا بأنو يورث، فوارثو غّب علي، ألف علياً ابن العم، فابن العم ال يرث مع العم، فالعباس 

 حينئذ أوذل بوالء زيد من البنت؛ ألف الوالء للرجاؿ دوف النساء.

للنيب، ألهنم رووا أنو اشَبي ٣بدٯبة بنت خويلد من سوؽ   ([299])وإ٭با زعموا أف زيداً ٩بلوكاً 
عكاظ ُب ا١باىلية قبل مبعث النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأف خدٯبة رضي اهلل عنها 

أصحوا ىذا ا٣برب أنو سيب ُب ا١باىلية، فليس يلزمو ذلك؛ وىبتو للنيب بعدما تزوجها، فإذا 
[، كما قاؿ 3]النساء: }َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم{ ألف اهلل سبحانو قاؿ للمؤمنْب:

}َوَلْن َيْجَعَل اللَُّو [، وقاؿ عز وجل:50]األحزاب: }َوَما َمَلَكْت َيِميُنَك{ لرسولو:
 [.141]النساء: َن َسِبيًَل{لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِني

وباب آخر: أف زيداً قُِتل قبل كالـ النيب ُب يـو الغدير بثالث سنْب ُب أرض الشاـ مع 
جعفر الطيَّار ُب ا١بنة ابن أيب طالب، وعبداهلل بن رواحة األنصاري، وغّبىم من ا٤بسلمْب 

  ذلك أحد.عليهم رٞبة اهلل أٝبعْب ُب بلد يقاؿ لو مؤتة بإٝباع الناس ال يشك ُب
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وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم يـو خرج إذل غزوة تبوؾ، وخلف علياً ُب ا٤بدينة: 
))علي مِب ٗبنزلة ىاروف من موسى إالّ أنو ال نيب بعدي((، اتباعاً لقوؿ اهلل إذ ٰبكي قوؿ  

}اْخُلْفِني ِفي قَػْوِمي  كليمو موسى عليو السالـ ألخيو ىاروف:
 [، عندما مضى النيب إذل ميقات ربو إذل جبل طور سيناء.142ؼ:]األعرا َوَأْصِلْح{

أراد عليو السالـ أف يعلم أصحابو أف علياً منزلتو منو كمنزلة ىاروف من موسى فإنو خليفتو 
فيهم مستوجب لذلك، كما استوجب ىاروف مقاـ موسى بعده ُب قومو، ٍب بْب ٥بم أف 

 نيب بعدي((.النبوة انقطعت بعده؛ لقولو: ))إالّ أنو ال 

كذبت اإلمامية وا٣بوارج رسوؿ اهلل ُب ىذين ا٢بديثْب: ُب حديث غزوة تبوؾ، وحديث 
غدير خم؛ ألف اإلمامَّية قالوا: النبوة ال تنقطع أبداً بعد ٧بمد إذل آخر الدنيا، فاإلمامية 

 فرؽ كثّبة منهم القرامطة.

  
  
  
  
  
  
  
  

))من كنت مواله فعلي مواله(( إذ قالوا: إف أبا وكذلك ا٣بوارج كذبوا رسوؿ اهلل ُب قولو: 
ومعاوية وذا الثدية أوذل وأحق ٗبقاـ النيب من  ([300])بكر وعمر وعثماف وطلحة والزبّب

 علي.

 ػػػػػػػػػػػػػ
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 ا٣بوارج[]ذكر فرؽ  

وا٣بوارج فرؽ كثّبة وىم الذين خرجوا على علي بن أيب طالب أمّب ا٤بؤمنْب صلى اهلل عليو  
يـو النهرواف مع ذي الثدية منهم: اإلباضية والنجدية أٝبعت كلها عن النيب أنو قاؿ ُب 

الناكثْب، والقاسطْب، وا٤بارقْب، فالناكثوف طلحة والزبّب  ([301])وصيو علي: إنو سيقاتل
وأصحابو )قتلهم يـو ا١بمل بالبصرة، والقاسطوف معاوية   ([302])وعائشة ومن تبعهم قتلو

قتلهم يـو النهرواف قرب بغداد، ([303])يـو صفْب ُب الشاـ، وا٤بارقوف ذو الثدية وأصحابو(
سيح ُب اليهود ولذلك قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالـ:)مثلي ُب ىذه األمة كمثل ا٤ب

 آخروف فرموا أمو بالبهتاف(.  ([304])أحبو قـو فقالوا: ىو ابن اهلل، وأبغضو  والنصارى،

عليكم بالنمط قاؿ علي عليو السالـ: )يهلك ُب رجالف: ٧بٌب مفرط، ومبغٌض مفَبي، 
األوسط يتلوه التارل ويرجع إليو الغارل(، فاحملب الغارل القرامطة، قالوا فيو بالغلو كقوؿ 

}يَاَأْىَل اْلِكَتاِب ََل تَػْغُلوا ِفي ِديِنُكْم َوََل  النصارى ُب ا٤بسيح كما قاؿ سبحانو لرسولو:
يَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُؿ اللَِّو وََكِلَمُتُو َأْلَقاَىا ِإَلى تَػُقوُلوا َعَلى اللَِّو ِإَلَّ اْلَحقَّ ِإنََّما اْلَمِسيُح عِ 

}َوََل اْلَمََلِئَكُة  قولو: إذلَمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُو َفآِمُنوا بِاللَِّو{...
 [.172ػ171]النساء: اْلُمَقرَّبُوَف{

الـ، وكذلك نسبت القرامطة إذل أمّب ا٤بؤمنْب مثل ما نسبت النصارى إذل عيسى عليو الس
و٩با برأٮبا اهلل عز وجل منو، وشهد ٥بما بالعبادة واإلخالص لو، ونفي ا١برب والتشبيو عنو، 

 وأكذب الفريقْب على لساف رسولو ٧بمد، وبْب عوارىم وكذّٔم على ا٤بسيح والوصي.

ا }َوَلمَّا ُضِرَب اْبُن َمْرَيَم َمَثًَل ِإذَ  فنظّب ا٤بسيح ُب أمة ٧بمد علي؛ لقوؿ اهلل سبحانو:
 [.62إذل 57]الزخرؼ: }ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ ُمِبيٌن{ ، إذل قولو:قَػْوُمَك ِمْنُو َيِصدُّوَف{

 على النصارى والقرامطة لعنة اهلل، ولعنة الالعنْب، وا٤بالئكة والناس أٝبعْب.

 قالت القرامطة: إف علياً يعلم الغيب. 
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كقوؿ النصارى ُب ا٤بسيح، وا٤بسيح وقاؿ بعضهم: إنو حي دل ٲبت، وزعموا أنو ىو ا٣بالق  
يقوؿ ٥بم: اعبدوا اهلل ريب وربكم وىم يقولوف لو: أنت ا٤بعبود، وكذلك علي يقوؿ ٥بم: أنا 

 ال أعلم الغيب.

الذين حاربوه،   وا٤ببغض ا٤بفَبي فهم الناكثوف، والقاسطوف، وا٤بارقوف، ومن قاؿ بقو٥بم
 ابرىم.وقتلوه وأوالده إذل وقتنا ىذا، ولعنوه على من

 ٍب قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالـ: )اللَّهمَّ العن كل ٧بب لنا غاٍؿ وكل مبغض لنا مفٍَب(.

والنمط األوسط فهم الزيدية الذين قالوا: إف ٧بمداً رسوؿ اهلل وعلياً وصيو، وقالوا: فضل 
، وإف علياً أوذل ٗبقاـ النيب من الناس  ([305])علي بطاعتو حملمد، وإف ٧بمداً خاًب النبيْب

كلهم ُب أمتو؛ لقوؿ اهلل فيو وقوؿ رسولو، مع إٝباع األمة على إمامتو؛ ألف األمة أٝبعت  
)القرابة من النيب، كلها أنو ال يقـو مقاـ النيب ُب أمتو إالّ من كانت فيو أربع خصاؿ: 

كلها ٦بتمعة ُب علي، مفَبقة ُب غّبه؛   ([306])والعلم، والزىد، والشجاعة، فهذه خصاؿ(
لماء، وأحد الزىاد، ألهنم شهدوا أنو كاف أحد السابقْب إذل اهلل وإذل رسولو، وأحد الع

وأحد الباذلْب ٤بهجهم بْب يدي رسوؿ اهلل، ٍب ابن عم ٧بمد، وزوج ابنتو البتوؿ، وأبو 
 سبطيو ا٢بسن وا٢بسْب، فا٢بق كما قاؿ النيب: ))ما أٝبعت عليو األمة((.

يو ٧بمد وعلي، ولذلك أخذ ا٤بسلموف بقولو،   زيد بن علي عليو السالـ أعلم بسّبة جدَّ
 من خالفو من اإلمامية وا٢بشوية.ورفضوا قوؿ 

 ]بياف من أفضى إليهم ا٤بلك من أىل البيت عليهم السالـ [

أفضى ىذا ا٤بلك الذي ذكره اهلل ُب كتابو من نبيو ا٤بصطفى، إذل وصيو علي ا٤برتضى، ٍب 
 إذل سبطي نيب ا٥بدى، ا٢بسن وا٢بسْب ابِب علي بن أيب طالب عليهم السالـ.

}فَػُقْل تَػَعاَلْوا نَدُْع َأبْػَناَءنَا َوَأبْػَناءَُكْم  لرسولو، إذ أمره با٤بباىلة للنصارى:قاؿ اهلل عز وجل 
]آؿ  َوِنَساَءنَا َوِنَساءَُكْم َوَأنْػُفَسَنا َوأَنْػُفَسُكْم ثُمَّ نَػْبَتِهْل فَػَنْجَعْل لَْعَنَة اللَِّو َعَلى اْلَكاِذبِيَن{

وا٢بسن وا٢بسْب؛ فعلي نفس رسوؿ اهلل، [، فحضر عليو السالـ بعلي وفاطمة 61عمراف:
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ٕبكم اهلل عز وجل؛ فلذلك قاؿ   ([307])وفاطمة بضعة منو، وا٢بسن وا٢بسْب ابناه وولداه
إذل أبيهم إالّ ابِب فاطمة   ([308])ينتموفالنيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))كل بِب أنثى 

 ((.([309])فأنا أبوٮبا وعصبتهما

وتصديق ما قاؿ الرسوؿ أيضاً فيهما قوؿ اهلل عز وجل ُب خليلو إبراىيم وذريتو حْب  
}َوِمْن ُذرّْيَِّتِو َداُوَد َوُسَلْيَماَف َوَأيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَىاُروَف وََكَذِلَك َنْجِزي  يقوؿ:

ُكلّّ ِمَن (َوزََكرِيَّا َوَيْحَيى َوِعيَسى َوِإْلَياَس  43اْلُمْحِسِنيَن)
 [.85ػ84]األنعاـ: ({41الصَّاِلِحيَن)

فذكر سبحانو أف عيسى من ذرية إبراىيم، كما موسى وىاروف من ذريتو، وإ٭با جعلو ولده 
وذريتو بوالدة مرًن، وكاف سواء عنده سبحانو والدة االبن ووالدة البنت؛ إذ قد أجرى 

 موسى وعيسى ٦براً واحداً من إبراىيم عليو السالـ.

اؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))فاطمة سيدة نساء العا٤بْب وسيدة نساء أىل وق 
(( عليهم ([310])ا١بنة، وا٢بسن وا٢بسْب سيدا شباب أىل ا١بنة، وأبوٮبا خٌّب منهما

 السالـ.

ٍب أفضى ىذا ا٤بلك إذل علي بن ا٢بسْب سيد العابدين ابن علي بن أيب طالب؛ ٍب إذل ابنو 
زيد بن علي، أكـر ا٤بستشهدين، ٍب إذل ابنو ٰبٓب بن زيد أفضل آّاىدين، ٍب إذل النفس 
الزكية ٧بمد بن عبداهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب، ٍب إذل أخيو إبراىيم 

ٍب إذل ا٢بسْب بن علي بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب  بن عبداهلل،
صاحب فخ، ٍب إذل ٰبٓب بن عبداهلل أخى النفس الزكية، ٍب إذل ٧بمد بن إبراىيم بن 

إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب، ٍب إذل أخيو القاسم بن 
٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم، ٍب إذل ابنو اإلماـ ا٤برتضى إبراىيم، ٍب إذل ابنو ا٥بادي إذل ا

 لدين اهلل ٧بمد بن ٰبٓب بن رسوؿ اهلل، صلوات اهلل عليهم أٝبعْب.
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فهؤالء األئمة الصادقوف من آؿ ٧بمد خاًب النبيْب، الذين ساروا ُب أمة جدىم بسّبتو، 
وا عن ا٤بنكر، حٌب لقوا اهلل على وأقاموا دار ا٥بجرة، وباينوا الظا٤بْب، وأمروا با٤بعروؼ وهن

 ذلك، عليهم صلوات رب العا٤بْب.

مقتصدوف، علموا أمة جدىم ما جاء بو جدىم من   ([311])ٍب من بعد ىؤالء األئمة
 حكاـ، مثل: عبداهلل بن ا٢بسن، وابنو موسى.ا٢بالؿ وا٢براـ، وا٢بدود واأل

 ومثل: ٧بمد بن علي، وابنو جعفر.

 ٧بمد وا٢بسن وا٢بسْب أبناء إبراىيم. :([312])ومثل

 الصادقْب صلوات اهلل عليهم.ومثل: أٞبد بن عيسى، وغّبىم من األئمة 

}وَُكَلِّ  مثلهم من آبائهم ُب كتابو حْب يقوؿ: ([313])فهؤالء كلهم كما ذكر اهلل من كاف
 [.95]النساء: اْلُمَجاِىِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعِظيًما{َوَعَد اللَُّو اْلُحْسَنى َوَفضََّل اللَُّو 

 ]وجوب معرفة فضل أصحاب رسوؿ اهلل الذين دل يغّبوا[

ٍب ٯبب عليك أف تعرؼ فضل أصحاب رسوؿ اهلل من ا٤بهاجرين واألنصار الذين قاموا 
عاىدوا عليو رسولو، ودل معو، ونصروه، وجاىدوا أعداء اهلل بْب يديو حٌب لقوا اهلل على ما 

}ِإَذا َجاَءَؾ  يغّبوا ودل يبدلوا كما بدَّؿ ا٤بنافقوف الذين ذكرىم اهلل لرسولو حْب يقوؿ:
اْلُمَناِفُقوَف قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُؿ اللَِّو َواللَُّو يَػْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُو َواللَُّو َيْشَهُد ِإفَّ 

 [.1]ا٤بنافقوف: بُوَف{اْلُمَناِفِقيَن َلَكاذِ 

فهؤالء الذين خالفوا بعد رسوؿ اهلل وصي رسوؿ اهلل، وحاربوه، وناصبوه بالعداوة، وىم  
}يَاَأيػَُّها النَِّبيُّ َجاِىِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن  الذين أمر اهلل رسولو ٔبهادىم وقتا٥بم حْب يقوؿ:

[، وقاؿ عز وجل 73]التوبة: َوبِْئَس اْلَمِصيُر{ َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُىْم َجَهنَّمُ 
ِفيُكْم الَِّذيَن يَػُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا  ([314])}يَاَأيػَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا قَاتُِلوا للمؤمنْب:

 [، كما أمر رسولو سواًء سواء.123]التوبة: ِغْلَظًة{
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 ]بياف أف ا٤بسلمْب ال ٱبتلفوف وأف من قاتلهم علي عليو السالـ ليسوا بكؤمنْب[

فأمَّا ا٤بسلموف فليس ٱبتلفوف أبداً، وال يقتل بعضهم بعضاً، فبهذا وصفهم رّٔم حْب 
}َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت  [، وقاؿ سبحانو:10]ا٢بجرات: }ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة{ يقوؿ:

َهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَف الصَََّلَة َويُػْؤُتوَف  بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض يَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
(َوَعَد اللَُّو 31للَُّو ِإفَّ اللََّو َعزِيٌز َحِكيٌم)الزََّكاَة َويُِطيُعوَف اللََّو َوَرُسولَُو ُأولَِئَك َسيَػْرَحُمُهُم ا

اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَّْبًة ِفي 
 [.72ػ71]التوبة:({31ُم)َجنَّاِت َعْدٍف َوِرْضَواٌف ِمَن اللَِّو َأْكبَػُر َذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظي

}اْلُمَناِفُقوَف َواْلُمَناِفَقاُت بَػْعُضُهْم ِمْن بَػْعٍض يَْأُمُروَف بِاْلُمْنَكِر  ٍب قاؿ سبحانو ُب ا٤بنافقْب:
َهْوَف َعِن اْلَمْعُروِؼ َويَػْقِبُضوَف َأْيِديَػُهْم َنُسوا اللََّو فَػَنِسيَػُهْم ِإفَّ اْلُمَناِفِقيَن ُىُم  َويَػنػْ

(َوَعَد اللَُّو اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِىَي 23ُقوَف)اْلَفاسِ 
 [.68ػ67]التوبة:({24َحْسبُػُهْم َولََعنَػُهُم اللَُّو َوَلُهْم َعَذاٌب ُمِقيٌم)

اإلٲباف، والطاعة، أال ترى كيف ميَّز اهلل سبحانو بْب ا٤بؤمنْب وا٤بنافقْب،ووصف ا٤بؤمن ب 
وإقاـ الصالة، وإيتاء الزكاة، واألمر با٤بعروؼ، والنهي عن ا٤بنكر، ووصف سبحانو ا٤بنافقْب 
باألمر با٤بنكر، والنهي عن ا٤بعروؼ، وبَبؾ الصالة وغل الزكاة واإلعراض عن طاعتو وطاعة 

 رسولو؟.

 ، وعا٤باف ال ٱبتلفاف.فهؤالء الذين اقتتلوا بعد رسوؿ اهلل؛ فأمَّا مؤمناف فال يقتتالف

[ إذل آخر اآلية، 9]ا٢بجرات: }َوِإْف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْػَتتَػُلوا ...{ وقولو سبحانو: 
شيء من ا٢بالؿ وا٢براـ فأصلحوا   ([315])يقوؿ سبحانو: إف وقع بْب مؤمنْب اختالؼ من

بينهما، وأعطوا كل واحد منهما ما ٯبب لو من ا٢بق، فإف قبل كل واحد منهما ما ٯبب لو 
قبل أحدٮبا ا٢بق، وكرىو اآلخر فالذي كره وإف    ([316])من ا٢بق، فليس بينهما اختالؼ

}فَِإْف بَػَغْت ِإْحَداُىَما  ا٢بق فقد خرج من اإلٲباف؛ ولذلك قاؿ سبحانو لرسولو وللمؤمنْب:
 [.9]ا٢بجرات: َعَلى اْْلُْخَرى فَػَقاتُِلوا الَِّتي تَػْبِغي َحتَّى تَِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّو{
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ال يأمر ٕبرب مؤمن أبداً؛ إ٭با ٰبارب رسوؿ اهلل من كره فالباغي ال يسمى مؤمناً، والرسوؿ  
 صلحو وأمره وهنيو.

أمّب ا٤بؤمنْب ]عليو السالـ[ ألىل البغي من أىل اإلسالـ ا١باىُل   ([317])إ٭با أنكر قتاؿ
 يفرؽ بْب ا٢بق والباطل، أما الذي ٲبيز بْب ا٢بق والباطل فليس ٱبط  أمّب ا٤بؤمنْب الذي ال

 أصاًل؛ ٤با بيناه من خربه ُب أوؿ الكتاب من شهادة اهلل لو باإلٲباف والفضل.

فلو علم اهلل عز وجل أنو يقتل مؤمناً واحداً إذل آخر عمره دل يأمر رسولو أف يوصي بأمتو 
سّب فيهم بسّبتو، وٰبكم ٕبكمو، ويوارل أولياءه، ويعادي أعداءه؛ ألف إليو، ويعلمهم أنو ي

علمو ٗبا سيكوف من كل ُمَكوَّف، كعلمو ٗبا كاف وظهر وتبْب، ال ٱبفى عليو من أمور خلقو 
َعثُػُهُم اللَُّو َجِميًعا فَػيُػَنبّْئُػُهْم ِبَما َعِمُلوا َأْحَصاُه اللَُّو  شيء كما قاؿ سبحانو: }يَػْوـَ يَػبػْ

}فَػَلنَػُقصَّنَّ َعَلْيِهْم ِبِعْلٍم [، وقاؿ سبحانو:6]آّادلة: َنُسوُه َواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيٌد{وَ 
 [.7]األعراؼ:َوَما ُكنَّا َغائِِبيَن{

فإذا قد صح أف علم اهلل ٧بيط بعلي وأفعالو إذل آخر عمره، وصح أف رسوؿ اهلل قد بلغ 
على ا٤بسلم أف يقبل شهادة رسوؿ اهلل لنفسو ولغّبه، رسالتو إذل ٝبيع خلقو، فقد وجب 

ولزمو أف يصدقو ُب ٝبيع ما جاء بو من عند اهلل، وليعلم حينئذ أف علياً دل يقتل مؤمناً قط؛ 
ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّو  لقوؿ اهلل سبحانو: }َوَمْن يَػْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَػَعمّْ

[ وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 93]النساء: َولََعَنُو َوَأَعدَّ َلُو َعَذابًا َعِظيًما{ َعَلْيوِ 
 ((.([318])))لزواؿ الدنيا أىوف على اهلل من إىراؽ دـ مسلم

ا٤بؤمنْب أعلم ٗبا يقوؿ اهلل ورسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم؛ إ٭با أنكر على أمّب وكاف أمّب 
ا٤بؤمنْب عبداهلل بن أباض قتل ا٤بارقْب يـو النهرواف، وشهد عليو بالكفر، وأخرجو من 

، وتبعو على ذلك جهلة أمة ٧بمد، وساعدوه على ذلك بغّب حجة من  ([319])اإلسالـ
كتاب اهلل، وال بياف من رسوؿ اهلل، إالّ على وجو التقليد واتباع ا٥بوى؛ ورأوا أف تكذيب  
كتاب اهلل، وقوؿ رسوؿ اهلل ُب وصي رسوؿ اهلل، أىوف عليهم من تكذيب عبداهلل بن 
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نياه وآخرتو، بطعنو على وصي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو أباض الذي أىلك نفسو، وخسر د
 وآلو وسلم.

وأنا أبْب لك كذبو وزوره، ؤّتانو على أمّب ا٤بؤمنْب، وسيد ا٤بسلمْب، عليو صلوات رب 
 العا٤بْب.

قُِتَل  }َوَما ُمَحمٌَّد ِإَلَّ َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلِو الرُُّسُل َأفَِإْف َماَت َأوْ  قاؿ اهلل عز وجل:
َقِلْب َعَلى َعِقبَػْيِو{  [ اآلية.144]آؿ عمراف: انْػَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يَػنػْ

ٍب قاؿ سبحانو ُب ىؤالء خاصة، الذين ذكرىم اهلل أهنم ينقلبوف بعد رسوؿ اهلل ويرتدوف 
َوَشِهُدوا َأفَّ الرَُّسوَؿ َحقّّ }َكْيَف يَػْهِدي اللَُّو قَػْوًما َكَفُروا بَػْعَد ِإيَمانِِهْم على أدبارىم:

(ُأولَِئَك َجَزاُؤُىْم َأفَّ َعَلْيِهْم َلْعَنَة 42َوَجاَءُىُم اْلبَػيػَّْناُت َواللَُّو ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِميَن)
ُهُم اْلَعذَ 43اللَِّو َواْلَمََلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن) اُب َوََل ُىْم (َخاِلِديَن ِفيَها ََل ُيَخفَُّف َعنػْ

 [.88ػ86، ]آؿ عمراف:({44يُػْنَظُروَف)

}فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُىُهْم َأَكَفْرُتْم بَػْعَد ِإيَماِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما   وقاؿ سبحانو:
 [.106]آؿ عمراف:ُكْنُتْم َتْكُفُروَف{

ْبَت ِبَها َواْسَتْكبَػْرَت وَُكْنَت ِمَن }بَػَلى َقْد َجاَءْتَك َءايَاتِ  وقاؿ سبحانو ُب ىؤالء: ي َفَكذَّ
 [.59]الزمر:اْلَكاِفرِيَن{

فهؤالء الذين خالفوا وصي رسوؿ اهلل فمنهم من حاربو، ومنهم من خذلو، ومنهم من  
أخذ حقو؛ وأمَّا أصحاب رسوؿ اهلل الذين استقاموا على عهد رسوؿ اهلل فلم يعصوه، ودل 

 تو حٌب لقوا اهلل، كما أمرىم اهلل رٞبة اهلل عليهم أٝبعْب.ٱبالفوه؛ بل ثبتوا على طاع

  ]بياف من ىم ا٤بارقوف[

اعلم يا أخي أف ىؤالء ا٤بارقْب، الذين قتلهم أمّب ا٤بؤمنْب، وسيد ا٤بسلمْب، يـو النهرواف 
ىم الذين نصروه على قتاؿ الناكثْب يـو ا١بمل، وعلى قتاؿ القاسطْب أياـ صفْب، فلما أف 

أصحاب معاوية لعنو اهلل   ([321])أظهر  ،([320])يقاف أياـ صفْب من القتاؿصلح الفر 
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ا٤بصاحف على الرماح، وقالوا: ٫بن ندعوكم إذل ما ُب كتاب اهلل فعالـ تقاتلوننا؟ ضعفت 
عزٲبة من كاف راغباً ُب البقاء، وكارىاً لقتاؿ أعداء اهلل، فقالوا ألمّب ا٤بؤمنْب: قد حرموا 

 ىؤالء القـو قتا٥بم علينا بقو٥بم ىذا.

قتاؿ أعداء   ([322])٭با ىي كلمة حق يراد ّٔا باطل؛ فامضوا علىقاؿ ٥بم أمّب ا٤بؤمنْب: )إ
 اهلل(.

 فقالوا لو: ال نقاتلهم أبداً.

٥بم علي: )أنا  فلما رأى معاوية إدبار أصحاب علي عنو، سأ٥بم التحكيم بينو وبينهم قاؿ
 على يقْب من أمري، وبينة من ريب(.

كما قتلنا عثماف   ([323])قالوا لو: إف حكمت بينك وبْب معاوية كما سألك وإالّ قتلناؾ 
 بن عفاف.

أصحابو على ا٢بكومة، وغلب على رأيو، وقل أعوانو؛ قاؿ ٥بم: فلما أٝبع أكثر رأى 
)اشرطوا على ا٢بكمْب أف ٰبكما بكتاب اهلل، فإف ٮبا حكما بالكتاب، فالكتاب ٰبكم 

 رل على معاوية، فإف دل ٰبكما بالكتاب فأنا غّب راض ٗبا يكوف منهما(.

ما بغّب حكم اهلل، فال فلما أف عزلو أبوموسى، وأثبت عمرو معاوية، قاؿ ٥بم: )ىذاف حك
 أرضى ٕبكمهما فانصروين على أعداء اهلل(.

فلم ينصروه، وافَبؽ الفريقاف على ىذا الوجو، ورجع بأصحابو إذل العراؽ، ومعاوية لعنو اهلل 
 إذل الشاـ.

ٍب اعتزلت منو الفرقة ا٤بارقة؛ فقالوا: شككت ُب دينك وشككنا عندما حكمت بينك 
 ا، فتب ونتب.وبْب معاوية، وكفرت وكفرن

قاؿ ٥بم: )دل أشك ُب ديِب، وقلت لكم: إهنا كلمة حق يراد ّٔا باطل فعصيتموين، 
فادخلوا ُب أرض أنا عندما أرسلتموه، وال عندما حكم،   ([324])وأرسلتم أنتم أبا موسى ودل

 ٝبلة ا٤بسلمْب(.
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فكرىوا ذلك، وأثبتوا عبداهلل بن الكوى إماماً وشبث بن ربعي أمّباً، فلزموا طرؽ ا٤بسلمْب، 
ووضعوا أيديهم ُب أمواؿ الناس، حٌب أخذوا أموا٥بم وقتلوا منهم؛ ٍب جاءىم أمّب ا٤بؤمنْب 

: )ادخلوا ُب ديواف ا٤بسلمْب، وردوا على الناس أموا٥بم، وأسلموا رل الذين ([325])فقاؿ ٥بم
 قتلوا حٌب أحكم فيهم ٕبكم اهلل(.

 فقالوا: كلنا قتل وشرؾ، وال نسلم إليك أحداً فافعل ما أردت.

ضع فيهم سيف اهلل فقتلهم، وىو السيف فأشهد اهلل عليهم مرة بعد أخرى؛ فلما كرىوه أو  
الذي قتل بو الناكثْب، والقاسطْب وا٤بشركْب، بْب يدي رسوؿ رب العا٤بْب؛ فهم لو أنصار 

 على الناكثْب والقاسطْب.

لو على الناكثْب والقاسطْب من أحد معنيْب: إمَّا أف   ([326])فليس ٱبلو ىؤالء بنصرهتم
يكونوا ٢بقوه لطلب الدين أو الدنيا، فليس ٯبب ٤بسلم أف يقبل شهادة ىؤالء على أمّب 
ا٤بؤمنْب، فإف كانوا نصروه للدين، ٍب بدا ٥بم منو أمر ٱبرجو من الدين، ويبطل إمامتو، 

مسلمْب، الذين كانوا معو؛ ألنو كاف معو سبطا فكاف الواجب عليهم أف يبينوا ذلك لل
، وٝباعة  ([328])، وعبداهلل بن جعفر([327])رسوؿ اهلل، و٧بمد بن علي، وعبداهلل بن عباس

من ا٤بهاجرين، واألنصار وغّبىم، من التابعْب بإحساف؛ فإذا جاءوا ٕبجة يبطلوف   كثّبة
ّٔا إمامتو، وباف ذلك ألصحابو أف اإلمامة قد زالت عنو، نصروىم عليو، ودل ينصروه 

 عليهم.

قتلهم، فليس أحد من أىل العقوؿ يقبل قو٥بم على وإف قالوا: إنو كفر ومن نصره على 
أمّب ا٤بؤمنْب، وسبطي رسوؿ رب العا٤بْب، ومن تبعهم من ا٤بهاجرين واألنصار والتابعْب 

ا٤بارقْب،   ([329])بإحساف ويبطل شهادة اهلل وشهادة رسولو ألمّب ا٤بؤمنْب، ويقبل قوؿ
 الدين. ([330])الذين مرقوا من

وُب ا٤بارقْب ماروت األمة بأسرىا عن رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ عليو 
 ((.([331])ـ: ))إهنم شر ا٣بليقة يقتلهم خّب الربيةالسال
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فلما قتلهم أمّب ا٤بؤمنْب قاؿ ألصحابو: )اطلبوا فيهم رجالً لو ثدي كثدي ا٤برأة، وشعرات  
 كشعرات ا٣بنزير(.

 فقالوا لو: دل ٪بده.فطلبوه، 

 فقاؿ ٥بم: )واهلل ما كذبت وال كذبِب رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم(.

الدلدؿ؛ فلم تزؿ البغلة تدور بْب القتلى،   فركب بغلة رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم
ازدادوا حٌب وقفت على حفرة كبّبة ٩بلؤة بالقتلى، فوجدوه فيهم، فكرب اإلماـ وا٤بسلموف، و 

 ُب إمامهم بصّبة.

فالذين نازعوا أمّبا٤بؤمنْب وقالوا لو: إهنم أوذل ٗبقاـ النيب منو ُب أمتو، فهم ٜبانية: أبو بكر، 
وعمر، وعثماف، وطلحة، والزبّب، وعائشة، ومعاوية، وذو الثدية، فكاف إنكار علي عليو 

ليد؛ ألف إنكار ا٤بنكر، كما السالـ عليهم على قدر الطاقة: مرًة بلسانو، ومرًة باللساف وا
قاؿ رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم: ))باليد واللساف والقلب((، فقد أنكر على 

 ٝبيعهم بإٝباع العلماء؛ إلثبات حجة اهلل عليهم.

قاؿ: بينا رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم  ([332])وُب ا٤بارقْب ما روى أبو سعيد ا٣بدري
 يقسم قسماً لو، إذ جاء ابن أيب ا٣بويصرة التميمي، فقاؿ: اعدؿ يا رسوؿ اهلل.

 فقاؿ: ويلك !فمن يعدؿ إذا دل أعدؿ؟.

 ا٣بطاب: ائذف رل حٌب أضرب عنقو.فقاؿ عمر بن 

فقاؿ لو: )دعو فإف لو أصحاباً ٰبتقر أحدكم صالتو، إذل صالهتم وصيامو إذل صيامهم، 
فال يوجد فيو شيء، ٍب  ([333])ٲبرقوف من الدين كما ٲبرؽ السهم من الرمية، فينظر ُب قدده

زعيمهم رجل أسود على عضده مثل   (3][35)فال يوجد فيو شيء ([334])ينظر ُب رصافو
ٱبرجوف على حْب غفلة من الناس فيهم  ([336])حلمة ثدي ا٤برأة أو البضعة تدردر

ُهْم َمْن يَػْلِمُزَؾ ِفي الصََّدقَاِت  نزلت َها ِإَذا }َوِمنػْ َها َرُضوا َوِإْف َلْم يُػْعَطْوا ِمنػْ فَِإْف ُأْعُطوا ِمنػْ
 (.([337])[58]التوبة:ُىْم َيْسَخُطوَف{
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عليو وآلو وسلم [،  قاؿ أبو سعيد: فأشهد أنِب ٠بعت ىذا من رسوؿ اهلل ]صلى اهلل 
وأشهد أف علياً قتلهم وأنا معو حٌب جيء بالرجل على النعت الذي نعتو رسوؿ اهلل صلى 

اهلل عليو وآلو وسلم ليس أحد ٱبط  أمّب ا٤بؤمنْب ُب )قتاؿ الناكثْب، والقاسطْب، وا٤بارقْب؛ 
ُب قتاؿ ىؤالء بعد رسوؿ اهلل، كما صوبو ُب قتاؿ   ([338])بل كلهم يصوب أمّب ا٤بؤمنْب(

من قتل بْب يدي رسوؿ اهلل، من ا٤بشركْب، واليهود، والنصارى، غّب ىؤالء اإلباضية عابوا 
 عليو قتل ا٤بارقْب، وصوبوه ُب قتل الناكثْب والقاسطْب.

قاسطوف ىم أقرب إذل اإلٲباف عند العامة من الفرقة ا٤بارقة؛ ألف ُب الناكثْب والناكثوف وال 
 طلحة والزبّب.

فطلحة رجل من ا٤بهاجرين ىاجر إذل رسوؿ رب العا٤بْب، فكاف يقاتل بْب يدي رسوؿ اهلل 
حٌب شلت يده يـو أحٍد، وذلك أف رجالً من ا٤بشركْب رمى رسوؿ اهلل بسهم فتلقاه طلحة 

 بيده فشلت.

النيب والوصي صلى اهلل عليهما وعلى   ([339])عمة  والزبّب أيضاً ىو من ا٤بهاجرين وىو ابن
 آ٥بما وٮبا من أصحاب الشورى.

 وعائشة ابنة أيب بكر زوجة النيب.

معاوية بن أيب سفياف وىو عندىم كاتب الوحي، ورديف الرسوؿ، وصهر ومن القاسطْب: 
 النيب، ومأمور عمر وعثماف على الشاـ.

 وعمرو بن العاص وىو رجل من ا٤بهاجرين، وكاف النيب يؤمره على السرايا.

 وابنو عبداهلل كاف معو يقاتل علياً، والعامة يرووف منو كثّباً من رواياهتم.

 ا٣بطاب، قتل بْب يدي معاوية. وعبيداهلل بن عمر بن

 وغّب ىؤالء ٩بَّن صاحب رسوؿ اهلل.

فليس أحد من العامة ٱبرج علياً من اإلسالـ، بل كلهم يشهد لو بالطاعة هلل ولرسولو إذل 
أف فارؽ الدنيا، وٱبتفلوف فيمن حاربو من الناكثْب، والقاسطْب، فمنهم من يقوؿ: إف 

ارى وا٤بشركْب واحدة؛ ألنو قتل الكل بأمر اهلل وأمر شريعتو ُب قتلهم، وقتل اليهود والنص
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: )ما رل ولقريش قتلتهم كافرين واليـو أقتلهم ([340])رسولو، كما قاؿ ]صلوات اهلل عليو[
 واحدة(.مفتونْب، فالشريعة فيهم 

وكاف إذا قتل رجالً واحداً قاؿ: )اللهم إنو قاتل مع عدوؾ ليطف  نورؾ ويغّب ما جاء بو 
 نبيك، اللهم فأصل وجهو النار(.

وفرقة من العامة يقولوف: إف علياً مصيٌب ُب قتلهم، وإهنم ٨بطئوف ُب قتالو، إالّ أف خطأىم 
 ىذا ال ٱبرجهم من اإلٲباف، فاهلل رؤؼ رحيم.

 الرٞبة، وأمَّا أف يفصحوا ٥بم بالرٞبة فال. ترجو ٥بم

وأمَّا ا٤بارقوف فقو٥بم فيهم كقوؿ ا٤بسلمْب كما رووا عن النيب ]صلى اهلل عليو وآلو وسلم[ 
أنو قاؿ: ))ىم شر ا٣بليقة يقتلهم خّب الربية((، فاإلباضية إ٭با طعنوا على أمّب ا٤بؤمنْب 

عموا أهنم شهدوا بالشهادتْب، وقالوا بالصالة صلوات اهلل عليو ُب قتاؿ ا٤بارقْب؛ )ألهنم ز 
والصياـ وا٢بج فمن ىذه ا١بهة عابوا عليو وىم ُب خالؿ ذلك يصوبونو ُب قتاؿ 

بالشهادتْب، وقاؿ بالصالة والزكاة  والقاسطْب فهذاف عندىم ٩بن يشهد  ([341])الناكثْب(
والصياـ وا٢بج، فما أعجب أمرىم ُب ىذا ا٤بعُب، إذ ميزوا بْب الناكثْب والقاسطْب، وبْب 
ا٤بارقْب، ألزموا الناكثْب والقاسطْب الكفر و٠بوىم بو ٕبرّٔم ألمّب ا٤بؤمنْب ال بشيء غّبه، 

 الكفر لقتلو ا٤بارقْب.  ([342])وألزموا أمّب ا٤بؤمنْب

عندىم ا٠باف   ([343])والناكثوف والقاسطوف، فا٤بارقوف عندىم على شريعة واحدة وحملاربتهم
متضاداف: اإلٲباف والكفر، ٠بوه عند قتالو الناكثْب والقاسطْب إماماً مؤمناً ثابتاً على طاعة 
اهلل وطاعة رسولو، ونصروه على قتا٥بم، بأبداهنم، وأموا٥بم؛ وأخرجوه من اإلسالـ فسموه  

 كافراً عند ما أحرب ا٤بارقْب.

واتباع ا٥بوى والتقليد وا٣بروج من اإلٲباف، فهذا أشد ما يكوف من الكفر وا١بحداف، 
 فسحقاً وبعداً للقـو الظا٤بْب.

وأمَّا ا٤بؤمنوف فشهادهتم ألمّب ا٤بؤمنْب كشهادة خالقو ورسولو أنو وصي رسوؿ  
 و سار بسّبتو ُب أمتو سواًء سواء.وأن  ([344])اهلل
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وأمَّا قتالو ألىل ال إلو إالّ اهلل من أمة ٧بمد فهو كقتالو ألمة موسى وعيسى، ال فرؽ بْب 
الفئتْب؛ ألف أمة ٧بمد ٯبتمعوف يـو ا١بمعة إذل مساجدىم للصالة، ويتلوف كتاب رّٔم، 

تمعوف أمة عيسى يـو للصالة، ويتلوف كتاب رّٔم، وٯب وٯبتمعوف أمة موسى إذل كنائسهم
 .([345])األحد إذل بيعهم للصالة، ويتلوف كتاب رّٔم

ففي ىؤالء الفرؽ الثالث من داف بدين اهلل وأخذ ٗبا جاءت بو رسل اهلل، فرسوؿ اهلل دل 
بقتا٥بم، وال بأخذ ا١بزية منهم، بل صاهنم اهلل من سخطو وعذابو ُب دنياىم، يؤمر 

وآخرهتم؛ وإ٭با أمر اهلل سبحانو رسولو بقتاؿ من خالفو من الفرؽ كلها، وأمَّا من صدقو 
منهم وائتمر بأمره فلم يقتلهم رسوؿ اهلل، وال وصيو ُب عصره وال بعده بإٝباع األمة إالّ من 

اكثْب والقاسطْب وا٤بارقْب، وكذلك األئمة الصادقوف من آؿ ٧بمد من قاتل منهم مع الن
سبطي نيب ا٥بدى، ومن تبعهما من أوالدٮبا دل ٰباربوا أحداً من أمة جدىم إالّ من خرج 
من دين اهلل، وشاؽ رسوؿ اهلل، وكفر نعمة اهلل، وخالف أمر اهلل وسفك دماء أمة ٧بمد، 

}ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَف اللََّو َوَرُسوَلُو   سبحانو:وىتك حرٲبهم، وأخذ أموا٥بم؛ قاؿ اهلل
[ اآلية؛ ألف قوؿ النيب يـو 33]ا٤بائدة: َوَيْسَعْوَف ِفي اْْلَْرِض َفَساًدا َأْف يُػَقتػَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا{

قاؿ غدير خم: ))من كنت مواله فعلي مواله((، كقوؿ عيسى لبِب إسرائيل ُب ٧بمد، كما 
قًا  اهلل سبحانو: }َوِإْذ قَاَؿ ِعيَسى اْبُن َمْريََم يَابَِني ِإْسَرائِيَل ِإنّْي َرُسوُؿ اللَِّو ِإلَْيُكْم ُمَصدّْ

ِلَما بَػْيَن يََديَّ ِمَن التػَّْورَاِة َوُمَبشًّْرا ِبَرُسوٍؿ يَْأِتي ِمْن بَػْعِدي اْسُمُو َأْحَمُد فَػَلمَّا َجاَءُىْم 
(َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْػتَػَرى َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب َوُىَو يُْدَعى 2اُلوا َىَذا ِسْحٌر ُمِبيٌن)بِاْلبَػيػَّْناِت قَ 

ْسََلـِ َواللَُّو ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِميَن) (يُرِيُدوَف لُِيْطِفُئوا نُوَر اللَِّو بِأَفْػَواِىِهْم َواللَُّو 3ِإَلى اإْلِ
( ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقّْ لُِيْظِهَرُه 4َكرَِه اْلَكاِفُروَف)ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو  

يِن ُكلِّْو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَف)  [.9ػ6]الصف: ({5َعَلى الدّْ

 فنبيهم عيسى عليو السالـ قاؿ: يأٌب ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم بالنور والربىاف.

ل جاءنا ٧بمد بالسحر والزور والبهتاف؛ وتعاونوا كلهم على إطفاء نور اهلل، قالوا ىم: ب
وإزالة رسوؿ اهلل من ا٤بوضع الذي جعلو اهلل فيو، وحكم لو بو، فلم يزؿ رسوؿ اهلل يضرّٔم 
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بالسيف حٌب أظهر دين اهلل على رغم آنافهم وأبادىم، وسفك دماءىم، وأباح ديارىم، 
}َوَردَّ اللَُّو الَِّذيَن َكَفُروا   سبحانو فيهم، وُب إخواهنم ا٤بشركْب:وسىب ذراريهم، كما قاؿ اهلل

ًرا{ ، يعِب: ا٤بشركْب، الذين حاربوا رسوؿ اهلل يـو ا٣بندؽ، ٍب قاؿ ِبَغْيِظِهْم َلْم يَػَناُلوا َخيػْ
٤با قتل [ بعلي بن أيب طالب؛ ألنو 25]األحزاب:}وََكَفى اللَُّو اْلُمْؤِمِنيَن اْلِقَتاَؿ{ سبحانو:

عمرو بن عبدود اهنـز ٝبيع األحزاب من ا٤بشركْب واليهود، وانقلبوا خائبْب، ٍب وضع رسوؿ 
اهلل السيف ُب اليهود حٌب أذ٥بم وأخزاىم، وأوىن كيدىم، وأرداىم، كما قاؿ سبحانو 

}َعَلى ُكلّْ  قولو:، إذل }َوأَنْػَزَؿ الَِّذيَن ظَاَىُروُىْم ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِمْن َصَياِصيِهْم{ فيهم:
 [.27ػ26]األحزاب:َشْيٍء َقِديٌر{

فقتل أمّب ا٤بؤمنْب ىؤالء ا٤بشركْب، وأىل الكتاب بْب يدي رسوؿ اهلل بأمر اهلل؛ إذ وجب 
لو ذلك عندما خالفوا قوؿ رسوؿ اهلل فيو، كما وجب لرسوؿ اهلل قتل من خالف قوؿ 

 إالّ بأمر اهلل عز وجل.رسوؿ اهلل عيسى فيو؛ إذ كالٮبا ال ينطق وال يتكلم 

وأمَّا قوؿ الناكثْب والقاسطْب وا٤بارقْب ال إلو إالّ اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل، فهو كقوؿ اليهود 
والنصارى ال إلو إالّ اهلل موسى وعيسى وىاروف وداوود وسليماف رسل اهلل؛ وتصديقهم 

 بكتاب اهلل كتصديق أولئك بالتوارة واإل٪بيل والزبور والفرقاف.

١بميع ُب ذلك كلو كقوؿ آّرمْب، الذين ذكرىم اهلل ُب كتابو حْب يقوؿ سبحانو قوؿ ا 
(ِإنػَُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل َلُهْم ََل ِإلََو ِإَلَّ اللَُّو 13}ِإنَّا َكَذِلَك نَػْفَعُل بِاْلُمْجرِِميَن) فيهم:

(َبْل َجاَء بِاْلَحقّْ َوَصدََّؽ 12َشاِعٍر َمْجُنوٍف)(َويَػُقوُلوَف أَئِنَّا لََتارُِكوا َءاِلَهِتَنا لِ 11َيْسَتْكِبُروَف)
 [.37ػ34]الصافات:({13اْلُمْرَسِليَن)

أال ترى أف اليهود، والنصارى، والناكثْب، والقاسطْب، وا٤بارقْب كذبوا رسوؿ اهلل، كما   
 كذبو آّرموف سواء سواء؟.

يقتلهم رسوؿ اهلل وال وصيو من فلو قالوا ىؤالء كلهم: )ال إلو إالّ اهلل( على ا٢بقيقة، دل 
بعده، وال أحد من أوالدىم الصادقْب؛ ألف النيب قاؿ: ))أمرت أف أقاتل الناس حٌب يقولوا 

 ال إلو إالّ اهلل؛ فإذا قالوا حرمت عليَّ دماؤىم، وأموا٥بم، وحسأّم على اهلل((.



 دخل ا١بنة((. ٍب قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من قاؿ: ال إلو إالّ اهلل، ٨بلصاً 

فالرسوؿ، والوصي، وأوالدٮبا الصادقوف دل يقتلوا أحداً من أىل ا١بنة قط؛ بل كاف رسوؿ 
اهلل، إذ يقوؿ ال إلو إالّ اهلل، ٨بلصاً، كما أمره  (:[346])اهلل يستغفر ٤بن يقوؿ

}فَاْعَلْم أَنَُّو ََل ِإَلَو ِإَلَّ اللَُّو َواْستَػْغِفْر ِلَذنِْبَك َولِْلُمْؤِمِنيَن  سبحانو:
 [.19]٧بمد:َواْلُمْؤِمَناِت{

فليس من شبو اهلل ٖبلقو، ونسب إليو ظلم عباده، أو أبطل وعده ووعيده، أو كذب رسواًل 
يقوؿ ُب خالقو: ال إلو إالّ اهلل ٨بلصاً؛ ومن دل ٱبلص من رسلو، أو حارب ولياً من أوليائو، 

اهلل، فصالتو وزكاتو وصيامو وحجو باطل، كما قاؿ رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وآلو   قولو ُب
وسلم: ))كل صالة ال تنهى صاحبها عن الفحشاء وا٤بنكر دل يزدد بتلك الصالة من اهلل 

 ((.([347])إالّ بعداً، ودل يزدد اهلل عليو إالّ غضباً 

، فانتهينا  وقاؿ ٰبٓب بن عبداهلل ا٢بضرمي ُب روايتو: أخذ سلماف الفارسي بيدي ذات يـو
بو، فلما بصر بنا إذل أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب عليو السالـ، فوجدناه جالساً ُب ٧برا

أقبل إلينا بوجهو، وحدثنا ٕبديث؛ ٍب قاؿ عليو السالـ: )أال أخربكم با١باىل كل ا١باىل 
 حقيقة ا١باىل ؟(

 قاؿ: قلنا: بلى يا أمّب ا٤بؤمنْب.

قاؿ: )من ٥بج بالصـو والصالة على غّب معرفة منو بربو وبدينو، قد أرخى ذقنو على  
يلقى من  خطوه، وأعجب بسجادتو؛ ويل لو ما صدره، وٛباوت ُب منطقو، وقارب من

 عذاب ربو!(.

}ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ  وتصديق ما قاؿ النيب والوصي عليهما السالـ قوؿ اهلل عز وجل:
 [.4ػ2]الغاشية:({63 }نَارًا َحاِمَيًة)إذل قولو ({،1َخاِشَعٌة)

 [.23]الفرقاف: َىَباًء َمْنُثورًا{ }َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناهُ  ٍب قاؿ:

فأبطل اهلل عز وجل أعما٥بم، وأحبطها؛ إذ كانت أعما٥بم على تكذيب رسل اهلل، فمن   
 ا٤بُرِسل.  كذب رسلو، فقد كذبو الرسوؿ من
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وكذلك أعماؿ اإلباضية على ىذا ا٤بعُب؛ ألهنم كذبوا اهلل، ورسولو ُب وصيو، وقد ذكر اهلل 
}َوِمْن  الكتاب بأعما٥بم، فقاؿ لرسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: قوماً من أىل  عز وجل

 [.75]آؿ عمراف: َأْىِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْف تَْأَمْنُو بِِقْنطَاٍر يُػَؤدِّْه ِإلَْيَك{

وقد يروى أف ُب شريعة عيسى عليو السالـ مكتوباً: )إف من لطم خدؾ األٲبن، فأعطو 
مش معو ميلْب، ومن غصبك ثوباً فأعطو ثوباً آخر، خدؾ األيسر، ومن يسخرؾ مياًل، فا

 واستغفر ٤بن ظلمك، وال تدع على من ظلمك(.

وليس ُب اإلباضية من يفعل ىذا الفعل؛ فلم ٲبنع رسوؿ اهلل فعلهم ىذا عن قتلهم، وقتا٥بم 
 حٌب قتلهم وأمر أمتو بقتا٥بم إذل آخر الدنيا.

 تاؿ آّاىرين بالكفر[]قتاؿ ا٤بفسدين ا٤بتسمْب باإلسالـ مقدـ على ق

فلو ظهر رسوؿ اهلل، لبدأ بقتاؿ من قرب من منزلو منو من القرامطة واإلباضية، ٍب مضى 
}يَاأَيػَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن  إذل اليهود والنصارى وا٤بشركْب؛ لقوؿ اهلل سبحانو:

[، يعِب سبحانو: الذين بينكم  123]التوبة: ْلظًَة{يَػُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم غِ 
كما فعل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عند مبعثو، بدأ بعشّبتو قريش، فإذا ظهر اإلسالـ 

منهم، هنض إذل غّبىم ٩بن أنكره كإنكارىم، وكذبو كتكذيبهم، قاؿ اهلل سبحانو ُب ذلك 
 [.214]الشعراء: َك اْْلَقْػَربِيَن{}َوأَْنِذْر َعِشيَرتَ  لرسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم:

وأمَّا اليهود والنصارى وآّوس، الذين ىم ُب دار اإلسالـ، إ٭با ترؾ رسوؿ اهلل قتا٥بم عجزاً  
ليس من أجل ا١بزية الٍب تؤخذ منهم؛ ألنو إ٭با أٝبع الناس على حربو، ا٤بشركوف وأىل 

شركْب؛ إذ مع أىل الكتاب الكتاب، وضعف عن قتاؿ الكل؛ أمر رب العزة أف يبدأ با٤ب
}ِإنَّا َأنْػَزْلَنا التػَّْورَاَة ِفيَها ُىًدى  من كتب اهلل مثل ما معو، كما قاؿ سبحانو:

}وََكْيَف ُيَحكُّْموَنَك َوِعْنَدُىُم التػَّْورَاُة ِفيَها ُحْكُم  [ اآلية، وقاؿ:44]ا٤بائدة:َونُوٌر{
نَ  [، وقاؿ سبحانو:43]ا٤بائدة:اللَِّو{ ْنِجيَل ِفيِو ُىًدى َونُوٌر{}َوَءاتَػيػْ  [.46]ا٤بائدة: اُه اإْلِ

 فنزؿ بو صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم ا٤بوت قبل أف يفرغ من قتاؿ ا٤بشركْب.



 ٍب اشتغل الوصي بعده بقتاؿ الناكث والقاسط وا٤بارؽ.

وكذلك أوالدٮبا الصادقوف إذل وقتنا ىذا، شغلهم ظلمة أمة ٧بمد عن قتاؿ غّبىم، فإذل 
 ُب ذلك ا٤بفزع وا٤بشتكى، وىو غاية ا٤بطلب والرجاء.اهلل 

فإذا ظهر اإلماـ دعا اليهود والنصارى الذين ىم ُب دار اإلسالـ إذل دين اهلل؛ فمن قبل  
منهم اإلسالـ كاف لو ما للمسلمْب، وعليو ما عليهم، ومن كره اإلسالـ منهم، حاربو، كما 

وسلم؛ وتصديق ذلك قوؿ اهلل فيهم حْب ٰبارب ظا٤بي أمة جده صلى اهلل عليو وآلو 
}َوِإْف ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِإَلَّ لَيُػْؤِمَننَّ ِبِو قَػْبَل َمْوتِِو َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة َيُكوُف َعَلْيِهْم  يقوؿ:

 [.159]النساء: َشِهيًدا{

أظهره ُب آخر الدنيا أف أىل  ([348])ذكر اهلل عز وجل أف رسولو عيسى عليو السالـ إذ
الذين يكونوف على وجو األرض يؤمنوف بعيسى، وينصروف ا٤بهدي عليهما   الكتاب

السالـ، وأف عيسى يكوف يـو القيامة شهيداً على عصاة أىل الكتاب من حْب رفعو اهلل 
أىبطو إذل األرض؛ ألنو كاف أمرىم باتباع ٧بمد عليهما السالـ، كما قاؿ   ([349])إذل حْب
 [.6]الصف:}َوُمَبشًّْرا ِبَرُسوٍؿ يَْأِتي ِمْن بَػْعِدي اْسُمُو َأْحَمُد{ سبحانو:

 ، إ٥باً لعيسى عليو السالـ.}ِإَلَّ لَيُػْؤِمَننَّ ِبِو{ اهلل:قوؿ 

[، يقوؿ عز وجل: ظهور عيسى يدؿ 61]الزخرؼ:}َوِإنَُّو َلِعْلٌم لِلسَّاَعِة{ وقولو سبحانو:
 .}َفََل َتْمتَػُرفَّ ِبَها{ على قرب الساعة،

 ]ذكر اختالؼ الناس عند موت النيب)ص([

صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فقالت األنصار للمهاجرين  ألف الناس اختلفوا عند موت النيب
عندما قالوا: نبايع أبا بكر؛ قالت ٥بم األنصار: إذا عزمتم أف ٚبالفوا قوؿ رسوؿ اهلل ُب 

 وصيو، وال تطيعوا أمره، وتثبتوا مكانو غّبه، فاجعلوا منَّا أمّباً ومنكم أمّباً.
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أبا بكر، ومن األنصار سعد بن عبادة، فأجابوىم إذل ما سألوا، فأثبتوا من ا٤بهاجرين 
: ٠بعت رسوؿ اهلل يقوؿ: ([350])وعزموا على ذلك حٌب قاؿ ٥بم سادل موذل أيب حذيفة

 )األئمة من قريش(.

قريش األمر، وعلي مشغوؿ برسوؿ اهلل، فلما فرغ من فسلمت األنصار ّٔذا القوؿ إذل  
جهازه قاؿ للفريقْب: أنا أوذل ٗبقاـ رسوؿ اهلل منكم؛ ألف بيعٍب ُب رقابكم جاءت من اهلل 

 على لساف نبيكم.

 فاختلف عليو قو٥بم.

 فلما رأى اختالفهم، وقل أعوانو، وخاؼ الفتنة أشهد اهلل عليهم، ولـز منزلو.

ْب ونصفاً، فلما جاءه ا٤بوت أوصى ّٔم إذل عمر، ٍب ٝبعهم أمّب )فأقاـ أبو بكر سنت
ا٤بؤمنْب، فعرفهم بقوؿ اهلل وقوؿ رسولو فيو، فلما غلبوه أشهد اهلل عليهم، ولـز 

ٝبع ا٤بهاجرين واألنصار، فقاؿ ٥بم: إين أريد أف أجعل ىذا  فلما طعن عمر  ([351])منزلو(
األمر بعدي بْب ستة نفر؛ منهم: علي بن أيب طالب، وعثماف بن عفاف، وطلحة بن 

، ([353])، وسعد بن أيب وقاص([352])عبيداهلل، والزبّب بن العواـ، وعبدالرٞبن بن عوؼ
فإهنم أخيار أصحاب رسوؿ اهلل وخرج الرسوؿ من الدنيا وىو راض عنهم، ووذل عليهم 

غالـ النضر بن قاسط يصلي ّٔم وأنظرىم ثالثة أياـ، ٍب قاؿ  ([354])صهيباً الرومي
للمهاجرين واألنصار: إف اتفقوا ُب ىذه األياـ على إمامة رجل )فهو إمامكم، وإف دل 

 ميِب عليهم.يتفقوا واختلفوا، فاضربوا رقأّم، فهذا عبدالرٞبن أ

منهم، وكره واحد فاقتلوه، وإف   ([355])ٍب قاؿ ٥بم: إف اتفق أربعة منهم على إمامة رجل(
الذي يكوف فيو ماؿ معو واحد فاقتلوه معو وإف افَبقوا نصفْب، فكونوا أنتم ُب ا٢بزب 

 عبدالرٞبن.

وإ٭با أراد بقولو إف انفرد واحٌد فاقتلوه يعِب: علياً؛ ألنو علم أنو ال يساعدىم، وأراد بالثاين 
 الزبّب؛ إذ ىو ابن عمتو وأراد بالثالث طلحة؛ إذ كاف صديقاً للزبّب.
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ابن   ([356])وأمَّا عبدالرٞبن، فقد علم أنو ٲبيل مع عثماف؛ إذ ىو صهره، ومع سعد؛ إذ ىو
 عمو فأدار بذلك رأيو ُب إزالة علي من ا٣بالفة.

 وأعجب من ىذا أف أصحابو ٠بعوا شهادتو ٥بؤالء الستة أهنم من أىل ا١بنة !

 أال تتقي اهلل يا إنساف ؟.  ([357]))أفال يقولوف(

 بل أطرقوا وأىطعوا، أتباع كل ناعق وسيقة كل سائق.

فحرص القـو على إزالة أمّب ا٤بؤمنْب وإسقاطو، فأىب اهلل إالّ رفعتو وعلوه؛ ألف بنياف رب 
 ْب ال يهدمو ىادـ، وأمره ال يعدوه أحد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوف.العا٤ب

فلما انقضت األياـ قاؿ عبد الرٞبن لعلي: أمدد يدؾ أبايعك على أف تسّب فينا بسّبة أيب 
 بكر وعمر.

 قاؿ علي: )أبايعكم على أف أحكم فيكم بكتاب اهلل وسنة رسولو(.

لعثماف: امدد يدؾ نبايعك على أف تسّب فينا بسّبة أيب فأرسل عبد الرٞبن يده، ٍب قاؿ 
 بكر وعمر.

 قاؿ: نعم.

فلما عزموا على ذلك قاـ أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب على رجليو،  (،[358]) فبايعوه
وأثُب عليو وصلى على النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم، واحتج عليهم بنيف فحمد اهلل 

 .([359])وأربعْب حجًة من كتاب اهلل وقوؿ نبيو تثبت إمامتو فيهم

 الشورى[]ذكر احتجاج علي بن أيب طالب يـو 

قاؿ: كنَّا عند الباب يـو الشورى فارتفعت   عن أيب ا١بارود بن عامر بن وائلة وغّبه
واهلل ػ  علي بن أيب طالب يقوؿ: )بايع الناس أليب بكر، وأنا ػ   ([360])األصوات )فسمعنا

كنت أوذل ّٔا منو، وأحق بذلك؛ إف بيعٍب ُب رقابكم جاءت من اهلل ورسولو صلَّى اهلل 
 عليو وآلو وسلم، فنقضتم العهد وا٤بيثاؽ، واهلل بيِب وبينكم.

 ٍب بايع الناس عمر، وأنا ػ واهلل ػ كنت أوذل ّٔا منو وأحق. 
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 قاه.ٍب تريدوف أف تبايعوا لعثماف، فاهلل بيِب وبينكم يـو نل

ٍب قاؿ: أما واهلل ألحتجن عليكم ٕبجج، ال يستطيع معاىد منكم، وال مشرؾ، وال مصل، 
 يرد خصلة منها .

ٍب قاؿ: أنشدكم اهلل أيها العصابة، وأنتم أيها الناس، أتعلموف أف فيكم من وحد اهلل قبلي 
 ؟.

 قالوا: اللهم ال. 

 قاؿ: أفيكم من صلى القبلتْب غّبي؟.

 قالوا: اللهم ال.

 قاؿ: أفيكم من اٚبذه رسوؿ اهلل أخاً لنفسو غّبي ؟. 

 قالوا: اللهم ال. 

قاؿ: أفيكم من قاؿ فيو رسوؿ اهلل: ))أنت مِب ٗبنزلة ىاروف من موسى إالّ أنو ال نيب  
 بعدي(( غّبي ؟.

 قالوا: اللهم ال. 

قاؿ: أفيكم من لو عم مثل عمي ٞبزة، أسد اهلل وأسد رسولو، وسيد الشهداء الذي  
 غسلتو ا٤بالئكة غّبي ؟.

 قالوا: اللهم ال. 

قاؿ: أفيكم من لو أخ مثل أخي جعفر، الذي لو جناحاف من جوىر، يطّب مع ا٤بالئكة  
 غّبي ؟.

 قالوا: اللهم ال. 

 قاؿ: أفيكم من لو زوجة مثل زوجٍب فاطمة، سيدة نساء العا٤بْب غّبي؟. 

 قالوا: اللهم ال. 

سبطي: ا٢بسن، وا٢بسْب سيدا شباب أىل ا١بنة غّبي قاؿ: أفيكم من لو سبطاف مثل  
 ؟.



 قالوا: اللهم ال. 

 قاؿ: أفيكم من ٯبري لو سهماف: سهم ُب ا٣باصة، وسهم ُب العامة غّبي؟.

 قالوا: اللهم ال. 

 قاؿ: أفيكم من كاف لو ا٣بمساف غّبي ؟.

 قالوا: اللهم ال. 

 قاؿ: أفيكم من قدـ بْب يدي ٪بواه صدقة غّبي ؟.

 ا: اللهم ال.قالو  

قاؿ: أفيكم من أعظم عناًء عن رسوؿ اهلل حْب اضطجعت ُب مضجعو، وبذلت لو  
}َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري نَػْفَسُو ابِْتغَاَء َمْرَضاِة اللَِّو َواللَُّو رَُءوٌؼ  مهجة نفسي فأنزؿ اهلل ُبَّ 

 [ غّبي ؟.207]البقره: بِاْلِعَباِد{

 قالوا: اللهم ال. 

 أفيكم من قتل يـو بدر ستة رجاؿ ُب ا٤ببارزة غّبي ؟.قاؿ:  

 قالوا: اللهم ال.

 قاؿ: أفيكم من كاف أقتل لصناديد العرب عند كل شديدة تنزؿ برسوؿ اهلل غّبي ؟. 

 قالوا: اللهم ال.

قاؿ: أفيكم من ثبت مع رسوؿ اهلل يـو أحد، حْب اهنزمتم ٝبيعاً، فأنزؿ اهلل ُبَّ ما أنزؿ ُب   
 يعيبكم باهنزامكم عن رسوؿ اهلل، و٠باين صابراً غّبي ؟. كتابو حْب

 قالوا: اللهم ال. 

قاؿ: أفيكم من قاؿ جربيل يؤمئذ: ))يا ٧بمد، لقد عجبت ا٤بالئكة من مواساة ىذا  
(( فقاؿ ([361])الرجل لك من ذي اليـو بنفسو !(( فقاؿ رسوؿ اهلل: ))إنو مِب وأنا منو

 جربيل: وأنا منكما غّبي ؟.

 قالوا: اللهم ال. 
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قاؿ: أفيكم من قاؿ لو رسوؿ اهلل مثل الذي قاؿ رل، يـو الذي بعثِب إذل ذي السالسل، 
، ٍب بعث إليهم  ، ٍب بعث إليهم عمر فاهنـز عمرو بن حيث بعث إليهم أبا بكر فاهنـز

، فقاؿ رسوؿ اهلل: ))ألبعثن عليهم رجالً طاعتو كطاعٍب، ومعصيتو   العاص فاهنـز
 كمعصيٍب، ال ينهـز كما اهنزمتم حٌب يفتح اهلل عليو إف شاء اهلل (( غّبي ؟.

 قالوا: اللهم ال. 

ُو }وََكَفى اللَّ  ٍب قاؿ: أفيكم من قتل عمراً وأصحابو يـو ا٣بندؽ غّبي حٌب أنزؿ اهلل ُبَّ: 
 [ غّبي ؟.25]ااألحزاب:اْلُمْؤِمِنيَن اْلِقَتاَؿ{

 قالوا: اللهم ال. 

ٍب قاؿ: أفيكم من قتل مرحباً اليهودي وأخاه ياسرا غّبي حٌب قاؿ النيب: ))يا علي لوال  
أف طوائفاً من أمٍب يقولوف فيك ما قالت النصارى ُب ا٤بسيح صلى اهلل عليو، لقلت فيك 

أخذوا من تراب قدمك يستشفوف بو، ولكن حسبك أف تكوف مِب  قوالً ال ٛبر ٗبالء إالّ 
، فأنزؿ اهلل عز وجل:([362])وأنا منك }َوَلمَّا  ((، حٌب تكلم قـو من أصحابو ُب ذلك اليـو

ـْ ُىَو َما َضَربُوُه 13َمَثًَل ِإَذا قَػْوُمَك ِمْنُو َيِصدُّوَف)ُضِرَب اْبُن َمْرَيَم  ٌر َأ (َوقَاُلوا َأآِلَهتُػَنا َخيػْ
(ِإْف ُىَو ِإَلَّ َعْبٌد َأنْػَعْمَنا َعَلْيِو َوَجَعْلَناُه َمَثًَل لَِبِني 14َلَك ِإَلَّ َجَدًَل َبْل ُىْم قَػْوـٌ َخِصُموَف)

َجَعْلَنا ِمْنُكْم َمََلِئَكًة ِفي اْْلَْرِض (َوَلْو َنَشاُء لَ 15ِإْسَرائِيَل)
 [.60ػ57]الزخرؼ:({؟29َيْخُلُفوَف)

 قالوا: اللهم ال. 

قاؿ: أفيكم من أمر رسوؿ اهلل يباىل بو غّبي، وغّب زوجٍب وابِب، حيث يقوؿ اهلل 
َوِنَساءَُكْم َوَأنْػُفَسَنا َوأَنْػُفَسُكْم ثُمَّ }فَػُقْل تَػَعاَلْوا َنْدُع َأبْػَناَءنَا َوأَبْػَناءَُكْم َوِنَساَءنَا  لرسولو:

 [.61]آؿ عمراف:نَػْبَتِهْل فَػَنْجَعْل لَْعَنَة اللَِّو َعَلى اْلَكاِذبِيَن{؟

 قالوا: اللهم ال.

 قاؿ: أفيكم من ترؾ بابو ُب ا٤بسجد بأمر اهلل غّبي ؟.

 قالوا: اللهم ال. 
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 رل غّبي؟.قاؿ: أفيكم من أحل لو ُب مسجد رسوؿ اهلل ما أحل 

 قالوا: اللهم ال.

قاؿ: أفيكم من ٠بى اهلل عز وجل ُب كتابو مؤمناً، و٠بى غّبي فاسقاً، وىو الوليد بن عقبة 
 بن أيب معيط غّبي ؟.

 قالوا: اللهم ال. 

قاؿ: أفيكم من قاؿ جربيل للنيب عليهما السالـ عن اهلل عز وجل: ))ال يؤدي عنك سورة  
( قاؿ رسوؿ اهلل: ))يا جربيل من ذلك(( قاؿ: علي بن أيب براءة إال رجل منك وأنت منو(

 ؟.([363])طالب((، فدفعها إرلَّ رسوؿ اهلل، وأمرين برد أيب بكر

 قالوا: اللهم ال. 

 غّبي ؟.قاؿ: أفيكم من كاف معو جربيل  

 قالوا: اللهم ال. 

قاؿ: أفيكم من قاؿ لو رسوؿ اهلل: ))ىذا أقدمكم سلماً ػ يعِب: إسالماً ػ وأعلمكم علماً، 
 وأقرؤكم لكتاب اهلل، وأقضاكم ٢بكم اهلل(( غّبي؟.

 قالوا: اللهم ال.

من  قاؿ: أفيكم من قاؿ رسوؿ اهلل: ))أنا مدينة العلم وعلي بأّا فمن أراد ا٤بدينة فليأهتا
 بأّا(( غّبي ؟.

 قالوا: اللهم ال. 

 (( غّبي؟.([364])قاؿ: أفيكم من قاؿ رسوؿ اهلل: ))علي مع ا٢بق وا٢بق معو

 قالوا: اللهم ال.

 ٲبينو وميكائيل عن مشالو غّبي ؟؟قاؿ: أفيكم من كاف إذا قاتل، جربيل عن 

 قالوا: اللهم ال. 

}ِإنََّما َولِيُُّكُم اللَُّو َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن َءاَمُنوا  قاؿ: أفيكم من قاؿ اهلل عز وجل للمؤمنْب:
 [ غّبي ؟.55]ا٤بائدة: الَِّذيَن يُِقيُموَف الصَََّلَة َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة َوُىْم رَاِكُعوَف{
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 اللهم ال. قالوا: 

قاؿ: أفيكم من قاؿ رسوؿ اهلل، يـو غدير خم عن أمر اهلل ما قاؿ: ))يا أيها الناس ألست 
 أوذل بكم من أنفسكم ؟((.

قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل، فقاؿ: ))اللهم اشهد((، ٍب قاؿ: ))اللهم اشهد فمن كنت مواله 
واخذؿ من خذلو وأحب فعلي مواله اللهم واؿ من واله وعاد من عاداه وانصر من نصره 

 من أحبو وأبغض من أبغضو(( غّبي ؟.

 قالوا: اللهم ال. 

قاؿ: أفيكم أحد قاؿ لو رسوؿ اهلل: ))ألعطْب الراية غداً رجالً كراراً غّب فرار، ٰبب اهلل  
 (( غّبي ؟.([365])ورسولو، وٰببو اهلل ورسولو، ال يرجع حٌب يفتح اهلل على يديو

 قالوا: اللهم ال. 

قاؿ: أفيكم من قاؿ رسوؿ اهلل فيو: ))ا٢بسن وا٢بسْب سيدا شباب أىل ا١بنة وأبوٮبا خّب  
 منهما(( غّبي ؟.

 قالوا: اللهم ال. 

 قاؿ: أفيكم من أغمض رسوؿ اهلل غّبي ؟. 

 ال.قالوا: اللهم  

 قاؿ: أفيكم من كاف أقرب عهداً برسوؿ اهلل مِب، حْب وضعتو ُب قربه ؟.

 قالوا: اللهم ال. 

 قاؿ: أفيكم من كفن رسوؿ اهلل، وغسلو، وحنطو غّبي ؟. 

 قالوا: اللهم ال. 

ٍبَّ قاؿ: أنشدكم اهلل يا عثماف، وأنت يا طلحة، وأنت يا زبّب، ويا عبدالرٞبن بن عوؼ،  
 رجاؿ عند رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم:وإ٭با كنتم عشرة 
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أبوبكر وعمر، وأنتم أيها األربعة، وسلماف وأبوذر، وا٤بقداد بن األسود، وبريدة بن ا٢بصيب 
صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم أليب بكر: ))قم يا أبا بكر ، فقاؿ رسوؿ اهلل ([366])األسلمي

 ((.([367])سلم على أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب

 فقاؿ أبو بكر: من اهلل ومن رسولو ؟.

 قاؿ: ))نعم((.

 فقاؿ مثل مقالة أيب بكر من اهلل ومن رسولو.ٍب قاؿ لعمر، 

 قاؿ: ))نعم((.

فقلت مثل مقالتهما؛ ٍب قاؿ ١بميعكم، فلم تقولوا مثل ما قالوا،   ٍب قاؿ: لك يا عثماف،
 بل سلمتم، ورضيتم.

 قالوا: اللهم نعم؛ قد كاف ذلك أٝبع، ما قلت كما قلت ال ينكر، وال ٯبحد. 

 ٍب قاؿ: اهلل بيِب وبينكم.

 فكلما جاءىم بآية أو رواية قاؿ ٥بم: أليس ىذا صحيح عندكم ؟.

 فيقولوف لو كلهم: اللهم نعم.

 فلما استقررىم، وأشهدىم على أنفسهم، أشهد اهلل عليهم، ٍب لـز منزلو.

 فأقاموا ُب طاعة عثماف اثِب عشر سنة، ٍب غضبوا عليو، فقالوا لو: اعتزؿ من ىذا األمر. 

 بسنيو اهلل ال أخلعو أبداً.قاؿ ٥بم: ىذا لباس أل 

 قالوا لو: ٫بن ألبسناؾ، فإف اعتزلت وإالّ قتلناؾ.

 فحاصروه ُب داره أربعْب يوماً، ٍب ضربوا رقبتو وطرحوه على مزبلة، والصبياف يقولوف:

  أبا عمرو أبا عمرو
 فما ينفعك ا٤باؿ
 )ولقاؾ من النّباف

 رماؾ اهلل با١بمر  
 إذا أُدليت ُب القرب

([368])ضيق القعر(مكاناً 
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 ]ذكر بيعة أمّب ا٤بؤمنْب علي )ع( وما تالىا من األحداث[

ٍب جاؤا إذل أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب عليو السالـ، فسألوه البيعة فكره، فأقاموا ثالثة 
يسّبة، حٌب نكث بيعتو   ([369])أياـ يطلبوف إليو، حٌب أخذ بيعتهم فما ثبتوا إالّ أياماً 

البصرة، طلحة والزبّب ومن تبعهما من الناكثْب، ٍب أخذوا عائشة ابنة أيب بكر، فمضوا إذل 
فقتلوا ٝباعة من ا٤بسلمْب يقاؿ ٥بم: السيإبة، عندما دل يريدوا يدخلوا معهم ُب قتاؿ أمّب 

ا٤بؤمنْب، ٍب خرج أمّب ا٤بؤمنْب ٗبن معو من ا٤بهاجرين واألنصار وسائر ا٤بسلمْب طريق 
الكوفة؛ فخرج معو قـو من أىل الكوفة، فلما وصل إليهم دعاىم إذل الرجوع إذل طاعتو، 

ما يتناقلو الرواة  –بوا عليو، فأشهد اهلل عليهم، ٍب وضع السيف فيهم، فقتل منهم على فأ
ٟبسة وعشرين ألفاً، وقتل فيهم طلحة وفرَّ الزبّب، حٌب بات عند رجل يقاؿ لو: عمّب  –

 بن جرموز التميمي، فلما رقد حزَّ رأسو، وذىب بو إذل علي بن أيب طالب.

 وؿ اهلل يقوؿ: ))بشر قاتل ابن صفية بالنار((.فلما بصر بو علي قاؿ: ٠بعت رس

 فنحن ُب النار، وإف قتلنا عدوؾ فنحن ُب النار.  ([370])قاؿ: يا علي إف قاتلناؾ

النهار عائشة وحدىا، ُب ىودجها على فقتل يـو النهرواف مع ا٤بارقْب، وبقيت ذلك 
 بعّبىا، فقاؿ ٥بم علي: اعقروا البعّب.

و٧بمد بن أيب  ([371])فلما عقروه ٞبلت ا٣بيل عليها، فقاؿ علي للحسن بن علي
: أدركوا ([374])وسعيد بن قيس ا٥بمداين ([373])وعمار بن ياسر واألشَب النخعي ([372])بكر

 حرمة رسوؿ اهلل ال نفتضح ّٔا.

 وأصحأّا يقولوف: 

 يقيك كل بطل شجاع   تراعي ([375])يا أمنا عائش لن

 وأصحاب علي يقولوف:

  جزيت عنَّا أمَّنا عقوقا
 قتلت من أمَّتنا فريقا

 كما تنكبت بنا الطريقا  
 ورمت أمراً نكداً سحيقا
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 ويقولوف فيها أيضاً:

 إفَّ لنا سواؾ أمهات   عائش يا قادمة ا٤بقدمات

   ُب مسجد الرسوؿ ثاويات  

 وجو ّٔا أمّب ا٤بؤمنْب إذل ا٤بدينة.ٍب 

فقوؿ ا٢بشوية: إفَّ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))ثلث علمكم من عائشة((، فاهلل 
ُر ُمِبيٍن{عز وجل يقوؿ:  [.81]الزخرؼ: }َأَوَمْن يُػَنشَّأُ ِفي اْلِحْلَيِة َوُىَو ِفي اْلِخَصاـِ َغيػْ

 عائشة؟.كما قلت لرجل ٪بدي عندما قاؿ رل: توارل 

 قلت: أوارل من حاربتو عائشة. 

عائشة، ودل تذكر حفصة، فاهلل ذكرٮبا ٝبيعاً؛ لقولو   ٍب قلت لو: أراؾ تلح ُب
[، إالّ أنِب أظنك تفضلها؛ 4]التحرًن:}ِإْف تَػُتوبَا ِإَلى اللَِّو فَػَقْد َصَغْت قُػُلوُبُكَما{ سبحانو:
ضََّل اللَُّو اْلُمَجاِىِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجًرا }وَُكَلِّ َوَعَد اللَُّو اْلُحْسَنى َوفَ  لقولو:

[، عندما حاربت أمّب ا٤بؤمنْب علياً، وسنت ألمة ٧بمد قتاؿ ولد 95]النساء: َعِظيًما{
النيب والوصي إذل آخر الدنيا؛ ألهنا أوؿ من حارب علياً، وا٢بسن وا٢بسْب، ومن معهم من 

ف، ولوال ىي دل يقدـ على حرب علّي من ىؤالء ا٤بهاجرين واألنصار، والتابعْب بإحسا
أحٌد؛ ألف الزبّب ذىب منهم، وطلحة قتل ُب أوؿ النهار؛ غّب أف حفصة تغلبها؛ لقوؿ 

[ اآلية، واهلل عز وجل دل ٯبز شهادة ألف امرأة 33]األحزاب:}َوقَػْرَف ِفي بُػُيوِتُكنَّ{ اهلل:
 معرفة الكتاب والسنة إذل خلقو ؟!. ُب درىم واحد إالّ برجل معهنَّ، فكيف يكلفها تبليغ

وأعجب من ىذا كلو أهنم يزعموف أهنا قالت: كنت أحفظ للبيد وحده ألف بيت، وىم 
سنْب ُب ا٤بدينة،   ([376])٦بمعوف أف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أخذىا وىي ابنة تسع

 [، قاؿ مرة:69]يس:  }َوَما َعلَّْمَناُه الشّْْعَر{ واهلل يقوؿ:

  * ويأتيك باألخبار من دل   

http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/almoneer/1.htm#_ftn376


 * ([377])تزود

صلوات اهلل ضاحكاً من قولو، عندما وقع عند عمر أنو أفصح فأنكر عمر، فتبسم عليو 
 من النيب.

ٍب وذلَّ عبداهلل بن عباس البصرة، وطلع الكوفة، ٍب أرسل إذل معاوية يدعوه إذل طاعة اهلل  
فكره، فكاف بينهما ما قد بلغك؛ فات بينهما على ما ذكروا سبعوف ألف رجل: ٟبسة 

وعشروف من أصحاب علي بن أيب طالب صلوات وأربعوف من أصحاب معاوية، وٟبسة 
 اهلل عليو.

 ٍب قتل ا٤بارقْب على ٫بو ما ذكرت لك.

 ٍب قتلو عبدالرٞبن بن ملجم ا٤برادي لعنو اهلل.

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ]ذكر بيعة ا٢بسن وا٢بسْب )ع( وما جرى بعدىا[

فأرسل إليهم    ([378])فلما قتل بايع ا٢بسن بن علي من أصحاب علي أبيو مائة ألف فارس
معاوية الكتب، فلم يزؿ يعمل فيهم حٌب دخلوا عليو، فطعنوا بطنو ٖبنجر، وهنبوا داره 

إليو يسألو الصلح  وعزموا على قتلو، وقتل أخيو وأىل بيتو؛ فلما بلغ ا٣برب إذل معاوية، أرسل
وا٤بوادعة لو، والرجوع إذل ا٤بدينة، وعلى أنو يلـز منزلو كما لـز أبوه ُب عصر أيب بكر وعمر 

وعثماف، فأجابو ا٢بسن إذل ما سأؿ، وشرط عليو كما شرط أبوه على أيب بكر وعمر 
وعثماف، وأف ٰبكم ُب أمة ٧بمد بكتاب اهلل، وسنة رسولو وعلى أف يدفع ا٣بمس الذي 

وجب اهلل لبِب ىاشم إليو، كما كاف أولئك يدفعوف إذل أبيو، فاتفقا على ىذا الشرط، أ
 ورجع ا٢بسن وا٢بسْب وأىل بيتهما إذل ا٤بدينة، ومعاوية بدمشق.

على أف  ([380])بالسم، وحرَّض ُب ا٢بسْب ([379])فلم يزؿ معاوية يعمل ُب ا٢بسن حٌب قتل
 يلحقو أخاه فلم يستمكن منو.

 .([381])ٍب إف معاوية لعنو اهلل أوصى باألمر إذل ابنو يزيد
ٍب استدعى ا٢بسْب قـو من أىل الكوفة، وبايعوه ووعدوه بالنصرة، فخرج إليهم بأىل بيتو 
وحرمو، ووارل البلد عبيداهلل بن زياد من ٙبت يد يزيد بن معاوية، فحاربو حٌب قتلو وقتل 

 ىل بيتو، ووجو ٕبرمو وأطفالو ورأسو إذل يزيد، وردىم يزيد إذل ا٤بدينة.أ

 ]ذكر من قاـ بأمر اهلل من أىل البيت )ع( من بعد ا٢بسنْب[

فأقاموا على ذلك حٌب بلغ زيد بن علي بن ا٢بسْب مبلغ أبيو وجده ُب العلم والكماؿ، ٍب 
جده ا٢بسْب، فبايعو خلق كثّب، خرج إذل العراؽ، ودعا الناس إذل طاعة اهلل كما دعاىم 

وبلغ خربه إذل يوسف بن عمر، وىو واؿ البلد من ٙبت ىشاـ بن عبدا٤بلك بن مرواف، 
فحاربو يوسف حٌب قتلو، ٍب صلبو ُب الكوفة، وأقاـ مصلوباً سنتْب، ٍب أنزلو فأحرقو ونسف 

ٰبٓب بن رماده ُب الفرات، وخذلو أىل بيعتو كما خذلوا جده ا٢بسْب، وكاف معو ابنو 
، فلما قتل أبوه ىرب منهم؛ فلحقوه ُب أرض خراساف ُب بلد يقاؿ لو جوزجاف، ([382])زيد
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، وذلك ُب والية الوليد بن يزيد بن ([383])فقتلوه ومن معو، ٍب وضعوه ُب ا٤بهراس فهرسوه
 عبدا٤بلك.

ٍب كاف سبب ىالؾ بِب أمية قتل علي وا٢بسن وا٢بسْب وزيد وٰبٓب، حٌب أىلكهم اهلل  
 ودمرىم، وصار األمر إذل بِب العبَّاس.

، فدعا الناس إذل طاعة اهلل ُب مدينة الرسوؿ، ([384])مد بن عبداهلل النفس الزكيةٍب خرج ٧ب
 فخرَّج إليو أبو الدوانيق عسكره حٌب قتلو، وساؿ دمو إذل حجار الزيت.

، فوقف ُب موضع من ا٤بدينة، ٍب قاؿ وذلك أهنم رووا أف   رسوؿ اهلل خرج ذات يـو
ألصحابو: ))أال إنو سيقتل ُب ىذا ا٤بوضع رجل من ولدي، ا٠بو كا٠بي واسم أبيو كاسم 

 .([385])أيب، يسيل دمو من ىاىنا إذل أحجاز الزيت، على قاتلو ثلث عذاب أىل النار((
 .([386])فقتلو وأباه وإخوتو وعمو، وٝباعة من ا٢بسنيْب

عن زيد بن علي ]عليهما وُب النفس الزكية وُب ا٤بهدي ما روى ا٥بادي إذل ا٢بق عن آبائو 
ـ، والنفس الزكية من ولد ا٢بسن، وا٤بنصور  السالـ[ أنو قاؿ:)٫بن ا٤بوتوروف و٫بن طلبة الدَّ
من ولد ا٢بسن فكأين بشيبات النفس الزكية وىو خارج من ا٤بدينة يريد مكة، فإذا قتلو 

آؿ ٧بمد،  القـو دل يبق ٥بم ُب األرض ناصر وال ُب السماء عاذر، فعند ذلك يقـو قائم
ملجياً ظهره إذل الكعبة بْب عينيو نور ساطع ال يعمى عنو إالّ أعمى القلب ُب الدنيا 

 واآلخرة(.

 ؟.: وما ذلك يا أبا ا٢بسْب ([387])قاؿ: فقاؿ أبو ىاشم بياع الرماف 

 قاؿ: عدلو فيكم، وحجتو على ا٣بالئق.

 ُب ا٤بهدي على أثر ذلك: ([388])ٍب قاؿ ا٥بادي إذل ا٢بق

 كرًن ىامشي فا
 رؤوؼ أٞبدي ال
 ترى أعداؤه منو

 شجاع يتلف األروا

 طمي جامع القلب  
 يهاب ا٤بوت ُب ا٢برب
 حذار ا٢بتف ُب الكرب
 ح ُب ا٥بيجاء بالضرب
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 التقوىرحيم بأخي 
 حكيم أوٌب التقوى
 بعدؿ القائم ا٤بهدي

 شديد بأخي الذنب
 وفصل ا٢بكم وا٣بطب
 غوث الشرؽ والغرب

وقد بلغنا عن ا٥بادي إذل ا٢بق أنو قاؿ: بينو وبْب ا٤بهدي ٟبسة عشر إماماً، وإف ا٤بهدي 
 خر األئمة.آ

ودعا الناس إذل  النفس الزكية  ([390])أخي ([389])ٍب خرج إبراىيم بن عبداهلل
 بناحية البصرة، فخرَّج إليو أبو الدوانيق عسكره، فحاربو حٌب قتلو بباٟبرى. ([391])طاعتو

بن علي بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن ا٢بسن بفخ ُب جانب مكَّة،  ([392])ٍب خرج ا٢بسْب
وخرج أمّب مكة بعسكره وٗبن أجابو من ا٢باج، فحاربوه حٌب قتلوه وٝباعة من أىل بيتو 

 يدفنهم حٌب أكلت السباع بعضهم.وغّبىم من ا٤بسلمْب، فلم ٯبَبئ أحد 

ا٤بوَت قيل لو: قل: ال إلو إالّ اهلل   ([393])وبلغِب عن الذي توذل قتل ىذا اإلماـ، أنو ٤با جابَوَ 
 فلم يفصح ّٔا، وىو يقوؿ:

لقيت حسيناً يـو فخ وال    دل تلدين ودل أكنأال ليت أمي 
 حسن

 نفسو على ىذا البيت، والذي جهز ُب قتالو موسى بن أيب الدوانيق.  ([394])فطفقت

أخو النفس الزكية بناحية طربستاف والديلم، ودعا الناس إذل  ([395])ٍب خرج ٰبٓب بن عبداهلل
طاعة اهلل، فلم يزؿ ىاروف بن موسى يتعمل فيو حٌب وقع ُب يده ببغداد، فقتلو وطُرح ُب 

 فن فيها، وبنيت عليو اسطوانة.بركة فيها السباع، فكفت عنو ود

ػ ُب عصر  ([396])ٍب خرج ُب سواد الكوفة ٧بمد بن إبراىيم ػ الذي صحبو أبو السرايا
 بعد أربعة أشهر.ا٤بأموف ودعا الناس إذل طاعة اهلل، فأدركو ا٤بوت، فمات 
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ُب غريب مصر، ودعا الناس إذل طاعة اهلل، فأجابو  ([397])ٍب خرج أخوه القاسم بن إبراىيم
تقوؿ ُب أيب بكر  قـو منهم، فأقاـ فيهم ما أقاـ، فلما كاف ذات يـو قاؿ لو بعضهم: ما

 وعمر ؟.

يقة ابنة ِصدّْيق ماتت، وىي عليهما غاضبة  ، و٫بن ([398])قاؿ ٥بم: كانت لنا أـ ِصدّْ
اهلل يغضب لغضب نغضب لغضبها؛ لقوؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف 

 ((.([399])فاطمة

فغضبوا من ىذا القوؿ وباف لو منهم اإلدبار، ٍب انسل منهم، و٢بق با٢بجاز، ولـز جبالً 
جده، ووفد إليو خلق كثّب من يقاؿ لو الرس، فأقبل على تعليم الناس، حٌب أظهر دين 

 آفاؽ الدنيا، ٍب مات.

 ٍب لـز ابنو ٧بمد بن القاسم ٦بلسو، وعلم الناس على رسم أبيو.

ٍب خرج ابن أخيو ا٥بادي إذل ا٢بق ُب اليمن، ودعا الناس إذل طاعة اهلل، وأمر با٤بعروؼ، 
ٝبيع البلداف وهنى عن ا٤بنكر، وأظهر العدؿ والتوحيد فيهم، وىاجر إليو خلق كثّب من 

 أصحاب دين وفقٍو وعلٍم.

وقاموا معو، وجاىدوا بْب يديو ووالىم   ([400])وأكثر من جاءه من ناحية طربستاف فناصروه
وا بطانتو؛ وخاصتو ٤با اختربه من أحكاـ الناس وصالهتم وقبض زكاة أموا٥بم، وكان

نصيحتهم، وثقة خلصائهم، وقيامهم معو على كل من عاداه، من قريب أو بعيد، أو 
شريف أو دين، ونصره أىل اليمن، وقاموا معو غاية القياـ، فأقاـ على ذلك ٟبس عشرة 

لك سنة، وأظهر من دين جده مادل يظهره أحٌد، ٩بن كاف قبلو )من األئمة الصادقْب، وذ
 من أشكالو.  ([401])لتمكنو ومقامو مادل يتمكن من كاف قبلو(

وادع، وال خافض يوماً واحداً من حرّٔم، وذلك   ([402])ىذا وىو ٧بارٌب ألعداء اهلل، وال
كانوا ُب اليمن، حٌب بلغ بعضهم  ([404])بِب العباس الذي ([403])أهنم أٝبعوا عليو أوال

العراؽ، يستنصر ّٔم عليو، فنصر اهلل عز وجل ابن نبيو، وأعانو على إظهار دينو على يديو، 
 ، والشاـ، ٍب مات بصعدة وقربه ّٔا صلوات اهلل عليو.حٌب استفاد منو أىل اليمن
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، فحاربا القرامطة ٗبن تبعهما من ا٤بسلمْب، حٌب ([406])، وأٞبد([405])ٍب خرج ابناه ٧بمد
أذلوىم، وأخزوىم، وأوىنوا كيدىم، ومزقوىم كل ٩بزؽ، فما زاال ٦بَتِهَدين ُب حرّٔم، حٌب 

 ماتا بصعدة.

ىذا ١بميع من وصفتهم لك؛ ألف أعرفك بالنيب وأىل بيتو الصادقْب،   ([407])وإ٭با َنَسِقي 
ومن حارّٔم من الفراعنة ا١ببارين، وكيف قتلوىم حْب دعوىم إذل إحياء ما جاء بو 

جدىم، ومن كاف قبلهم من ا٤برسلْب، كما قتل الفراعنة األولوف رسل اهلل، عندما دعوىم 
، كما ([408])اهلل، وهنوىم عن معصية اهلل، وعمَّا هنوا أنفسهم عن سخط اهللإذل طاعة 

رِيًقا  }ُكلََّما َجاَءُىْم َرُسوٌؿ ِبَما ََل تَػْهَوى َأنْػُفُسُهْم فَ  حكى اهلل عز وجل حْب يقوؿ فيهم:
بُوا َوَفرِيًقا يَػْقتُػُلوَف{  [ اآلية.77]البقرة: َكذَّ

فما ضر فعلهم ذلك رسل اهلل وال أولياءه؛ بل كانوا ىم ا٣باسرين، ولعذاب اهلل وسخطو 
ا٢بساب بينهم، ووجدوا ما   ([409])ونفي  مستوجبْب، وقد ذىب كلهم إذل رب العا٤بْب،

عملوا حاضراً، وال يظلم ربك أحداً؛ فريق ُب ا١بنة، آدـ ومن تبعو من ا١بن واإلنس، وفريق 
 ُب السعّب إبليس ومن تبعو من ا١بن واإلنس.

 علي عليو السالـ والرد على من قاؿ: إف علياً عليو السالـ أثار الفتنة[ ]ذكر ما ابتلي بو

فابتلي أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب عليو صلوات رب العا٤بْب وعلى آلو، كما قاؿ ُب 
بعض كالمو: )بليت بأربعة دل يبل ّٔم أحٌد غّبي: بعائشة ابنة أيب بكر، أطوع الناس ُب 

، أنطق الناس ُب الناس، وبالزبّب )أشجع الناس ُب الناس، وبطلحة بن عبيداهلل
 وبيعلى بن منية التميمي، الذي يعْب عليَّ بأصواع الدنانّب والدراىم(. (،[410])الناس(

، ٩بَّا أعانو ّٔا ([411])باثنْب وسبعْب فرقاً دراىمذكر أنو وجد بصك ليعلى على طلحة  
 على حرب أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالـ.

 إف الناس كانوا ُب خفض ودعٍة، حٌب أثار علي الفتنة بينهم. فقوؿ الحشوية6
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الفتنة من الذي ادعى ما ليس لو، ودفع صاحب ا٢بق عن حقو بأعوانو الذين  كاف بدء
نصروه عليو، فما زالوا متعاونْب عليو، حٌب أغرى اهلل بينهم العدواة والبغضاء، كما قاؿ اهلل 

[، 129]األنعاـ: }وََكَذِلَك نُػَولّْي بَػْعَض الظَّاِلِميَن بَػْعًضا ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَف{ سبحانو:
قصدوا الذي أقاـ يطعمهم من أمواؿ الفقراء وا٤بساكْب اثنٍب عشرة سنة فقتلوه، أٝبعوا  

على طاعتو، ُب غّب مرضاة اهلل، ٍب خرجوا بفتنتهم   ([412])كلهم على قتلو، كاجتماعهم
إذل البصرة، حٌب أثاروا الفتنة، وقتلوا من أىل ا٢بق ٝباعة، ٍب قاـ صاحب ا٢بق ُب نصرة 

 ا٤بظلومْب، فأبعد الظا٤بْب منهم.

.  فالظا٤بوف ىم الذين أثاروا الفتنة، ليس الذي منعهم من ظلم ا٤بظلـو

 وقاؿ رجل ثقفي ألمّب ا٤بؤمنْب يـو ا١بمل: ما أعظم ىذه الفتنة !.

 ـ: )وأي فتنة ىذه وأنا قائدىا وأمّبىا ؟!(.قاؿ عليو السال 

وإ٭با بدء الفتنة من يـو السقيفة، ٍب يـو الشورى، ويـو الدار، وأمَّا حرب ا١بمل وصفْب 
وخيرب، ا٤بتورل ٢برّٔم واحد بأمر اهلل، على لساف فهو كحرب بدٍر وأحد  ([413])والنهرواف

رسوؿ اهلل، صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم، بإٝباع العلماء عن قوؿ رسوؿ اهلل، فليس يقاؿ 
٥بذه: فتنة؛ بل ىذا ىو ا١بهاد األكرب، كما قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب حْب يقوؿ: )الشريعة فيهم 

 واحدة(.

 اء يعتب عليها: خل األمر عن العتاب.وكذلك قالت لو عائشة يـو ا١بمل عندما ج

؛ وأمَّا امرأة   صدقت، إ٭با يعتب على ا٤برأة إذا رفعت صوهتا، وأبدت وجهها إذل غّب ٧بـر
تسّب مسّبة شهر با١بنود والعساكر ُب سفك دماء ا٤بسلمْب إذل ديارىم، فقد قصر العتب 

 .([414])عنها
ٍبَّ ابتلي علي بعد ىؤالء ٗبعاوية بن أيب سفياف، الذي دل يكن ُب الفراعنة مثلو إالّ قليل، مع  
كماؿ عقلو، وقرابتو من آؿ رسوؿ اهلل، فكاف مكره وفعلو وحيلو، أعظم من مكر عبدة 

؛ ألف عبدة الصنم إذا خرجوا إذل قتاؿ أنبياء اهلل مرَّوا على أصنامهم، فخرَّوا ([415])األوثاف

http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/almoneer/1.htm#_ftn412
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/almoneer/1.htm#_ftn413
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/almoneer/1.htm#_ftn414
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/almoneer/1.htm#_ftn415


٥با سجداً، وإذا راحوا، فكذلك على ىذا ا٢باؿ، وأصنامهم ال تعينهم بشيء؛ دوأّم 
 .([416])مع ذلك عند أصنامهم شكر والرٞبةوسالحهم وأزوادىم من أموا٥بم، وليس ٥بم 

فمعاوية ٝبع أىل الشاـ، ٍب قاؿ ٥بم: أنتم تعلموف أف عمر بن ا٣بطاب واّلين بلدكم ىذه، 
أبدؿ، حٌب فارؽ الدنيا؛ ٍب أثبتِب فيكم بعده وسرت فيكم بسّبتو، سواء سواء، دل أغّب ودل 

عثماف، فسرت فيكم أيضاً بسّبتو، دل تنقموا عليَّ شيئاً أنتم وال ٮبا، حٌب قتل عثماف؛ ٍبَّ 
اعلموا أف علي بن أيب طالب قد صار إذل البصرة، فقتل رجا٥با، وأباح ديارىا، وقطع 

أـ ا٤بؤمنْب، عندما نقموا عليو  خضراىا، وىدـ غرباىا، وقتل طلحة والزبّب، وىتك حجاب
وعلى أصحابو قتل عثماف، ٍب قد توجو إليكم، وقد سألِب القدـو إليو والبيعة لو، والدخوؿ 
ُب ٝبلتو فما قولكم ؟ فإف قلتم: أصّب إليو؛ ألعود معو ٣براب بلدكم، فذلك إليكم، وإف 

رجالً منكم، يتوذل قلتم: إنكم ٙباموف على بلدكم، وتبعدونو من وطنكم، فقلدوا أمركم 
 أمركم ويدافع عن بلدانكم، فأنا رجل منكم، وأحدكم، وابن عمكم، وعشّبتكم.

قالوا لو: القوؿ ُب علي، كما قلت ووصفت من سفك الدماء، وىتك ا٢برًن، وأخذ 
األمواؿ، ال ينكر من ذلك شيء؛ وأمَّا قولك: يتوذل ىذا األمر رجل منَّا يقـو فينا، فليس 

قامك؛ بل أنت أقـو ّٔذا األمر منَّا، وأشفق علينا من أنفسنا، فقم فنحن فينا من يقـو م
بْب يديك، ننصرؾ بأموالنا، وأنفسنا، فلو علم اإلماماف: عمر الفاروؽ، وعثماف ذو النورين 

 أف فينا من يصلح ٥بذا األمر لقلداه ذلك، وليس رأينا أصوب من رأيهما.

لؤّم، وحال ُب صدورىم، كما حال كالـ فرعوف فلما علم أف كالمو احملاؿ، قد ٛبكن ُب ق
ذروني أقتل موسى وليدع ربو، إني أخاؼ أف يبدؿ  ُب صدور أصحابو، حْب يقوؿ ٥بم:

 دينكم وأف يظهر في اْلرض الفساد، وما أىديكم إَل سبيل الرشاد.

 قاؿ لو قومو: أتذر موسى وقومو؛ ليفسدوا ُب األرض ويذرؾ وآ٥بتك؟.

حينئٍذ: أنتم تعلموف أين ابن عم عثماف، ا٤بقتوؿ ظلماً وعدواناً، فأنا أكتب إليو  ([417])قاؿ
 أسألو أف يسلم إرلَّ قتلة عثماف، فإين ابن عمو؛ فإف أجابِب إذل ذلك، كاف لنا فيو رأٌي.
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ورد عليو كتاب أمّب ا٤بؤمنْب يقوؿ: )ذكرت أنك ابن عم عثماف، وسألتِب أف أسلم  فلما 
إليك قتلتو، فليس ا٢بكم يوجب ذلك، ولكن ٙبضر أنت وأوالد عثماف؛ ألف أوالد عثماف 
أوذل بدـ أبيهم منك، فإف وكلوؾ، نظرت بينك وبينهم، فما وجب لك من ا٢بق أوصلتك 

 ـ كما واّلؾ صاحباؾ، فاقدـ إرلَّ؛ ألرى فيما سألت رأياً(.إليو؛ وأمَّا قولك: أوليك الشا

فأقرأ أىل الشاـ الكتاب، ٍب قاؿ ٥بم: لوال أنو رضي بقتل عثماف، لوّجو بقتلتو إرلَّ؛ وأمَّا 
قولو: أقدـ إليو لّبى ُبَّ رأيو؛ فمن أي جهة صار ىو أحق ّٔذا األمر مِب ؟ ىذه البلد 

أمر ىذه األمة بأسرىا، وواّله عليهم وعلى عليٍّ    ([418])بكرّصّبىا إرلَّ الذي أسلم إليو أبو 
وغّبه من بِب ىاشم؛ فإف قلتم: إف أبا بكر مصيب ُب فعلو، فليس لو عليَّ سبيل، وإف 

وختنو، فأنا ابن عمو أيضاً وأخٍب زوجتو؛ وإف يقل: إنو أسلم  يقل: إنو ابن عم رسوؿ اهلل
قبلي، فقد ادعى ىذا السبب عند موت النيب على ا٤بهاجرين واألنصار، فلم يوجبوا لو 

عثماف؛ وإف يقل: إف أعوانو أىل   اإلمامة وا٣بالفة؛ بل قدموا عليو أبا بكر، ٍب عمر، ٍب
 شاـ.العراؽ، فليس أىل العراؽ أفضل من أىل ال

ٍب قاؿ ٥بم: إف نصرٛبوين على عدوي وعدوكم، إٔبت لكم دماء من خالفكم، ونساءىم 
 وأموا٥بم.

}َسنُػَقتُّْل َأبْػَناَءُىْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساَءُىْم َوِإنَّا فَػْوقَػُهْم  كما قاؿ فرعوف لقومو ُب بِب إسرائيل:
 [.127]األعراؼ:قَاِىُروَف{

}أََتَذُر ُموَسى  القبط فرعوف، إذ قالوا لو:فصدقو طغاـ أىل الشاـ، كما صدقت  
 [.127]األعراؼ:َوقَػْوَمُو{

 ٍب قاؿ ٥بم: عليَّ أف أوسع عليكم من رغائب الدنيا وعطاياىا، وأنا خّب لكم من علي. 

}أَلَْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَىِذِه اْْلَنْػَهاُر َتْجِري ِمْن َتْحِتي َأَفََل  كنحو ما قاؿ فرعوف لقومو:
ٌر ِمْن َىَذا الَِّذي ُىَو َمِهيٌن َوََل َيَكاُد يُِبيُن)11ِصُروَف)تُػبْ  ـْ َأنَا َخيػْ (فَػَلْوََل أُْلِقَي َعَلْيِو 11(َأ

(فَاْسَتَخفَّ قَػْوَمُو فََأطَاُعوُه ِإنػَُّهْم  11َأْسِورٌَة ِمْن َذَىٍب َأْو َجاَء َمَعُو اْلَمََلِئَكُة ُمْقَترِنِيَن)
 [.54-51]الزخرؼ:({13يَن)َكانُوا قَػْوًما فَاِسقِ 
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وكذلك معاوية استخف أىل الشاـ، حٌب نصروه على أمّب ا٤بؤمنْب، وعلى سبطي رسوؿ 
رب العا٤بْب: ا٢بسن وا٢بسْب وسن فيهم القتل، فلم يزالوا يقتلوهنم حٌب كاف آخرىم 

ُب فعلهم بآؿ  ([419])ا٤بختار، الذي قتلو والة بِب العباس، كما قاؿ دعبل بن علي ا٣بزاعي
 رسوؿ اهلل، صلى اهلل عليو وآلو وسلم:

 وليس حي من األحياء يعلمو
 إالّ وىم شركاء ُب دمائهم

  

من ذي ٲباف وال بكر وال   
 مضر

 كما تشارؾ أنسار على جزر

 وقاؿ أيضاً:

 فعل الغزاة بأىل الرـو وا١بزر   وأسراً وتشريداً ومنهبةً  قتالً 

 وقاؿ السَّيّْد:

 وكأ٭با بك يا ابن بنت ٧بمد
 ويكربوف بأف قتلت وإ٭با

 قتلوا جهاراً عامدين رسوال  
 قتلوا بك التكبّب والتهليال

 ُب ا٢بسْب بن علي: ([420])وقاؿ الكميت بن زيد

من كل أوب   ([421])عوابئهم   إذ أسرعت فيو األسنة كربت
 وىللوا

 ]كتاب ٧بمد بن أيب بكر إذل معاوية وجواب معاوية عليو[

فلما عـز معاوية على قتاؿ علي، كتب إليو ٧بمد بن أيب بكر، ينهاه عن ٧باربة علي، 
ويعلمو أف علياً أحق ٗبقاـ رسوؿ اهلل ُب أمتو منو، وٰبتج عليو ٗبا بْب اهلل عز وجل ُب فضل 

 علي ُب كتابو، وعلى لساف رسولو.

ٛبويهاً وتلبيساً  ([422]) فلما قرر ٧بمد فضل علي ُب صدره، رد عليو جواب كتابو، 
من معو، من طغاـ أىل الشاـ، قاؿ لو: أبوؾ يا ٧بمد، مهد مهاداً، وثُب ٤بلكو   ([423])على
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باطاًل،   وسادا، ووازره على ذلك فاروقو، فإف يُك ما ٫بن فيو حقاً، فأبوؾ شرعو وإف يك
ّٔديو اىتدينا، وبفعلو اقتدينا؛ فعب أباؾ أو دع، والسالـ على من   ،([424])فأبوؾ استنو

 أبيو ورجع.  تاب عن عيب

}َما  فاحتذى ُب جوابو حذو قـو إبراىيم سواء سواء، عندما قاؿ عليو السالـ لقومو: 
(قَاَؿ َىْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ 31(قَالُوا نَػْعُبُد َأْصَناًما فَػَنَظلُّ َلَها َعاِكِفيَن)39ْعُبُدوَف)تػَ 

َفُعوَنُكْم َأْو َيُضرُّوَف)31َتْدُعوَف) (قَاُلوا َبْل َوَجْدنَا َءابَاَءنَا َكَذِلَك 31(َأْو يَػنػْ
 [.74-70]الشعراء:({33يَػْفَعُلوَف)

نعم ىم يسمعوننا إذا كلمناىم، أو ينفعوننا إذا عبدناىم، ويضروننا كاف جوابو أف يقولوا:  
إذا أعرضنا عن عبادهتم ؟ أـ يقولوف لو: ليس يسمعوف كالمنا، وال ينفعوننا إذا عبدناىم، 

 وال يضروننا إذا دل نعبدىم.

ال بل أجابوه ٖبالؼ ما سأ٥بم، وكذلك كاف ا١بواب على معاوية أف يقوؿ حملمد بن أيب 
أمر علي أف يبْب عليو ذلك؛ فلم يفعل إذ كاف كالـ   ([425])إف كاف أشكل عليوبكر: 

٧بمد ُب علي عنده صحيحاً، فلو كتب إليو ٧بمد يعلمو أف أباه ادعى ما ليس لو وجلس 
دل يقبل منو ذلك على وجو ا٤بكابرة؛ إذ ىو موقن أف علياً أوذل ٗبقاـ النيب  ُب غّب ٦بلسو،

ُب أمتو بعده من ٝبيع الناس، غّب أنو كاف يشنع على ٧بمد عند أتباعو الطغاـ، وأجاز 
؛ ٤با تقرر ُب صدر معاوية من كتاب اهلل، وقوؿ رسولو ([426])حملمد اإلمساؾ وعند خالقو

ُب علي ثالثاً وعشرين سنة ٗبكة وا٤بدينة، ومعاوية مقيم بالبلد، ٰبارب رسوؿ اهلل مع أبيو 
 .([427])وعشّبتو قريش، بيده ولسانو، ليس ىو ٨برج من النجر

 ]حوار مع أحد العامة[

قاؿ أٞبد بن موسى الطربي: قد كاف رجل من العامة خاطبِب فقاؿ رل: اختلف ا٤بسلموف  
 بعد النيب واقتتلوا.
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}َوََل يَػَزالُوَف  قلت لو: عا٤باف ال ٱبتلفاف، ومسلماف ال يقتتالف، لقوؿ اهلل سبحانو: 
[، االختالؼ يكوف بْب ا٤بسلمْب 119]ىود: (ِإَلَّ َمْن رَِحَم رَبَُّك{114ُمْخَتِلِفيَن)

، }َوََل يَػَزاُلوَف ُمْخَتِلِفيَن{ والكافرين، أو يكوف بْب الكافر والظادل، كما قاؿ سبحانو فيهم:
ُء  قاؿ:إال ا٤بؤمنْب ىم مؤتلفوف غّب ٨بتلفْب، ٍب  }ِإَلَّ َمْن رَِحَم رَبَُّك{، ٍب قاؿ: }اْْلَِخَلَّ

 .}ِإَلَّ اْلُمتَِّقيَن{ [، ٍب قاؿ:67]الزخرؼ:يَػْوَمِئٍذ بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َعُدوّّ{
 بْب عز وجل أف ا٤بؤمنْب أف ال ٱبتلفوف أبداً، ال ُب دنياىم وال ُب آخرهتم.

 فقاؿ: أليس قد اقتتل علي ومعاوية ؟.

 قلت لو: فمعاوية عندؾ مؤمن ؟!. 

 كافر ؟!.قاؿ رل: أفهو   

}َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنْػَزَؿ اللَُّو فَُأولَِئَك ُىُم  قلت: نعم؛ ألف اهلل عز وجل قاؿ: 
[، فلو كاف مؤمناً دل يقاتل مواله؛ ألف علياً موذل ا٤بؤمنْب؛ لقوؿ 44]ا٤بائدة:اْلَكاِفُروَف{

لنَِّبيُّ َأْوَلى }ا رسوؿ اهلل فيو: ))فمن كنت مواله فعلي مواله((، قاؿ اهلل عز وجل:
 [، وكذلك علي أوذل بأصحاب النيب ُب أنفسهم.6]األحزاب: بِاْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأنْػُفِسِهْم{

 قاؿ رل: فما تقوؿ ُب عائشة ؟. 

قلت: عائشة دل تؤمر بقتاؿ، إ٭با أمرت بلزـو البيت، كما قاؿ اهلل عز وجل فيها وُب  
[ اآلية، وعلي أمر بقتاؿ من خالفو 33]األحزاب:}َوقَػْرَف ِفي بُػُيوِتُكنَّ{:([428])صواحبها

 على لساف النيب حْب يقوؿ فيو: ))اللهم واؿ من وااله، وعاد من عاداه((.

 قاؿ: فطلحة ؟.

 اهلل؛ لقوؿ النيب ُب علي: ))وعاد من عاداه يا رب((.قلت: عدو 

 قاؿ: فالزبّب ؟.

النيب ُب علي: ))وانصر من نصره، واخذؿ من خذلو((؛ وكذلك   قلت: ٨بذوؿ؛ لقوؿ 
عبداهلل بن عمر، وسعد بن أيب وقاص، و٧بمد بن مسلمة؛ ألهنم خذلوا أمّب ا٤بؤمنْب، 

ندما أوجب عليهم طاعة علي من كتاب اهلل ولذلك قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب لعمار بن ياسر، ع
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وقوؿ نبيهم: )دع يا أبا اليقضاف ىؤالء، فإين أعرؼ ّٔم، أمَّا عبداهلل بن عمر، فرجل 
ضعيف ُب دينو، وأمَّا سعد، فرجل حسود، وأمَّا ٧بمد قد نيب إليو أين قتلت قاتل أخيو 

 مرحباً يـو خيرب(.

 اريث وغّبىا ؟.قاؿ: أليس اختلف أصحاب رسوؿ اهلل ُب ا٤بو  

قلت لو: ال أقوؿ أبداً: إفَّ العلماء ٱبتلفوف، وال يتهيأ رل أف أصدقك على قـو دل  
أشاىدىم، وال أ٠بع كالمهم، غّب أين أقوؿ: إنو من خالف وصي رسوؿ اهلل فهو جاىل؛ 

لقوؿ الرسوؿ ُب علي: ))أنا مدينة العلم وعلي بأّا فمن أراد ا٤بدينة فليأهتا من 
 ، ٍب قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم بإٝباع األمة:))علي أقضاكم((.([429])بأّا((

وقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالـ ألصحاب رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم:)ولو  
بينكم بالتوراة، حٌب تقوؿ التوراة: اللهم إنو قد قضى يب؛ ولو  أطعتموين، لقضيت

أطعتموين، لقضيت بينكم باإل٪بيل، حٌب يقوؿ اإل٪بيل: اللهم قد قضى يب؛ ولو 
أطعتموين، لقضيت بينكم بالقرآف، حٌب يقوؿ القرآف: اللهم قد قضى يب، ولكن واهلل ال 

 تفعلوف، وواهلل ال تفعلوف(.

 وصي غّب أىل للخالفة[]بياف أف من تقدـ ال

واعلم أنو ال ٯبوز أف يقـو مقاـ رسوؿ اهلل، صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم، من كاف إذا قضى 
بقضيٍة، أو أحدث حدثاً، ٩با دل يأت عن اهلل، ودل ٰبكم بو النيب، صلى اهلل عليو وآلو 
ؿ: إفَّ وسلم، فراجعو فيو من ىو أعلم بو منو، رجع عن حكمو واعتذر، وكاف عذره، يقو 
 عليَّ شيطاناً يعَبيِب، فإذا رأيتم مِب ذلك، فاجتنبوين ال أبدر ُب أشعاركم وأبشاركم.

 فمثل ىذا ال يصلح لإلمامة، وال يقعد ُب ٦بلس رسوؿ اهلل.

وال من إذا حكم ٕبكم، يقاؿ لو: أصبت يا أمّب ا٤بؤمنْب، فيعلو القائل بالدرة، ويقوؿ: ال 
 أدري أصبت أـ أخطأت ؟ وما ىو إاّل رأي رأيتو من نفسي.تزكونا ُب وجوىنا، فواهلل ال 
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فيخرب أنو ال يدري أصاب أـ أخطأ، وىم يشهدوف لو أف السكينة تنطوي على لسانو، 
 فيخربوف عنو ٖبالؼ ما ٱبرب عن نفسو، وٯبعلوف لو من التوفيق ما ال ٯبعلوف لرسوؿ اهلل.

عده ومن أىل بيتو، من كاف إذا صعد وإ٭با يصلح لإلمامة، وٱبلف رسوؿ اهلل ُب أمتو من ب
ا٤بنرب قاؿ: )سلوين من قبل أف تفقدوين، فإفَّ بْب ا١بوانح علما ٝباً؛ سلوين فعندي علم 
ا٤بيثاؽ والقضايا، والوصايا وفصل ا٣بطاب؛ واهلل ألنا أعلم بطرؽ السماء، أعلم من العادل 

أو جبٍل أو سهٍل، إالّ وأنا  منكم بطرؽ األرض؛ واهلل، ما من آية نزلت ُب ليٍل أو هناٍر،
أعلم فيمن نزلت، وفيم أنزلت؛ واهلل، لقد أسرَّ إرلَّ رسوؿ اهلل، صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم، 
ألف باٍب من مكنوف علمو، يفتح كل باب منها ألف باب؛ ٫بن النجباء وأبناء النجباء، 

ة من حزب الشيطاف؛ وأنا وصي األوصياء، وأنا من حزب اهلل وحزب رسولو، والفئة الباغي
إالّ أخربتو عنو، غّب   ،([431])أفراط األنبياء؛ فال يقـو أحد يسأؿ شيئاً   ([430])وإفَّ أفراطنا
 مَبيث فيو(.

فمن خالف ىذا ال يسمى عا٤باً، وال يؤخذ بقولو، وال ٰبكم بو؛ ألنو ٨بالف ٢بكم اهلل، 
 فحكم اهلل أحق أف يتبع.

 ]ذكر مناظرة الزبّبي وا٤بريسي[

كانت بينهما، إذ   وإ٭با علي من جنس رسوؿ اهلل، كما قاؿ الزبّبي للمريسي ُب مناظرة 
 قاؿ لو ا٤بريسي: أتقوؿ إف علياً أفضل من أيب بكر ؟

 قاؿ: ال.

 قاؿ: أفتقوؿ: إف أبا بكر أفضل من علي ؟.

 قاؿ: ال. 

 قاؿ: أفتقوؿ: إهنما ُب الفضل سواء ؟.

 قاؿ: ال. 

 قاؿ: فما تقوؿ فيهما ؟.
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شكلو، نسب إذل قاؿ الزبّبي: اعلم أف من نسب ا١بنس إذل غّب جنسو، والشكل إذل غّب 
ا١بهل، ال يقاؿ: الليل أضوأ أـ النهار؟ وال يقاؿ: السكر أحلى أـ الصرب؟ ولكن يقاؿ: 

السكر ؟ فيقاؿ:   الشمس أضوأ أـ القمر ؟ فيقاؿ: الشمس؛ ويقاؿ: العسل أحلى أـ
العسل؛ ويقاؿ ُب ىذا الفن: ٧بمد أفضل أـ علي ؟ فيقاؿ: ٧بمٌد؛ ويقاؿ: أبوبكر أفضل أـ 

قاؿ: أبو بكر؛ وبذلك حكم رسوؿ اهلل، عندما آخا بْب )ا٤بهاجرين واألنصار، عمر ؟ في
 ((.([433])أيب بكر وعمر، وقاؿ لعلي: ))أنت أخي ُب الدنيا واآلخرة  ([432])فآخا بْب(

}َوَمْن َلْم َيْحُكْم  ومن خالف حكم رسوؿ اهلل، فقد خرج من دين اهلل؛ لقوؿ اهلل تعاذل:
 [.44]ا٤بائدة: ِبَما أَنْػَزَؿ اللَُّو فَُأولَِئَك ُىُم اْلَكاِفُروَف{

 ا٤بريسي: قاتلهم اهلل أىن يؤفكوف.قاؿ 

 قاؿ الزبّبي: فبهت الذي كفر. 

 قاؿ ا٤بريسي: أمَّا الكافر فمبهوت، وأمَّا أنا فمقر بوالية أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب. 

 ]ذكر رجوع الثالثة إذل علي عليو السالـ وذكر حديث االستخالؼ[

وعمر وعثماف شيء، من التحليل ىذا ىو إٝباع األمة: إنو مٌب اشتكل على أيب بكر 
والتحرًن، وشاوروا علياً، وأشار عليهم، أخذوا بقولو، ورفضوا قوؿ غّبه، فلو أهنم أخذوا 

بقولو، ُب ٝبيع أمورىم، ألصابوا الرشد ودل يضلوا، كما قاؿ رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وآلو 
 وسلم.

ث الصنعاين، قاؿ: حدثنا أٞبد وُب ذلك ما حدثنا أبو ا٢بسن، علي بن ا٢بسن بن عبدالوار 
بن عبداهلل قاؿ: حدثنا ميموف بن ا٢بكم الشّبازي، قاؿ: أخربنا ٧بمد بن خلف، وأٞبد بن 

، وأٞبد بن ([435])أيب، عن مينا، قاؿ: أخربين ([434])داوود، قاال: أخربنا عبدالرزاؽ
: كنت مع النيب صلَّى اهلل ([437])هلل بن مسعود: قاؿ عبدا([436])عبدالرٞبن بن عوؼ قاال

 : ما شأنك يا رسوؿ اهلل ؟.([438])عليو وآلو وسلم ليلة وفد ا١بن فتنفس، فقلت

 قاؿ: ))نعيت إذل نفسي((.
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 قاؿ: قلت: استخلف.

 قاؿ: ))من؟((.

 قلت: أبابكر.

 فسكت، ٍب تنفس، فقلت: ما شأنك يا رسوؿ اهلل ؟.

 قاؿ: ))نعيت إرل نفسي((. 

 قاؿ: قلت: استخلف.

 قاؿ: ))من؟((.

 قلت: عمر.

 شأنك يا رسوؿ اهلل ؟.فسكت، ٍب تنفس، فقلت: ما 

 قاؿ: ))نعيت إرل نفسي((.

 فقلت: استخلف.

 قاؿ: ))من؟((.

 قلت: عثماف وعبدالرٞبن وطلحة والزبّب.

 فسكت، ٍب تنفس، فقلت: ما شأنك يا رسوؿ اهلل ؟.

 قاؿ: ))نعيت إرل نفسي((. 

 قلت: استخلف.

 قاؿ: ))من؟((.

 قلت: علي بن أيب طالب. 

 ((.([439])با٢بق نبياً، لئن أطاعوه، ليدخلن ا١بنة، أٝبعْب أكتعْبقاؿ: ))أما والذي بعثِب 

: )سألنا عبدالرزاؽ عن ىذا ا٢بديث، ومعنا ابن أختو أٞبد بن ([440])قاؿ ميموف السرادي 
داوود، قاؿ: فقاؿ: ُكِتب إرل فيو من العراؽ، وُب حديث غدير خم أف ال أحدث ّٔما، 

 فإف فيهما تكفّب أصحاب ٧بمد، ولكن قم يا أٞبد فحدثهم بو عِب ُب ا٢بجرة.
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، ورأيهم ألنفسهم؛ رد قوؿ رسوؿ اهلل  قاؿ أٞبد بن موسى الطربي: ىذا مذىب القـو
 أسهل عليهم من ذكر أصحاب ٧بمد بأفعا٥بم.

 ]العالمة بْب أىل البيت )ع( وغّبىم وأف قوؿ الزيدية ُب الصحابة ىو ا٢بق[

عالمة ما بْب أمّب ا٤بؤمنْب، وبْب الناكثْب والقاسطْب وا٤بارقْب، األذاف ٕبي على خّب  
؛ فحي على خّب العمل أذاف النيب، وبو كاف يؤذف أمّب  العمل، والصالة خّب من النـو

ا٤بؤمنْب، والصالة خّب من النـو أذاف عمر، وبو كانوا يؤذنوف، خالؼ أذاف رسوؿ اهلل؛ 
و٥بذا ا٤بعُب حارّٔم أمّب ا٤بؤمنْب، وٝبيع أوالده الصادقْب، إذل أف يلقوا جدىم يـو القيامة،  

َءاتَاُكُم الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو }َوَما  كما قاؿ رب العا٤بْب:
[ اآلية؛ ألف حجة اهلل بينو وبْب خلقو، ٧بمد بن عبداهلل رسوؿ اهلل، 7]ا٢بشر: فَانْػتَػُهوا{

 .-وهلل ا٢بمد  -ليس عمر بن ا٣بطاب 
ورىم، ٍب وأمَّا من قاؿ بالسنة وا١بماعة وىم الزيدية، فاتبعوا قوؿ اهلل وسنة رسولو ُب ٝبيع أم

يكتموا من   ([441])ذكروا أصحاب رسوؿ اهلل، كال بفعلو، دل يزيدوا على أفعا٥بم شيئاً، وال
اهلل، وكاف علي أعما٥بم خوفاً، بل قالوا: إف أبابكر وعمر وعثماف، جلسوا ُب ٦بلس رسوؿ 

 أحق بذلك ا٤بقاـ؛ ٤با ذكرنا فيهم من قوؿ اهلل وقوؿ الرسوؿ.

 قالوا: إف عثماف أقامو أصحابو ونصروه، ٍب بدا ٥بم فقتلوه. 

ٍب ذكروا الناكثْب والقاسطْب وا٤بارقْب بأفعا٥بم، وذكروا أمهات ا٤بؤمنْب، وأجدادىم 
 سائر نساء رسوؿ اهلل مناز٥بن.وأخوا٥بم، فقالوا: خرجت عائشة ُب قتاؿ علي، ولـز 

وقالوا ُب األخواؿ: نصر ٧بمد بن أيب بكر أمّب ا٤بؤمنْب، حٌب قتلو عمرو بن العاص ٗبصر  
 بأمر معاوية؛ وحاربو معاوية؛ وخذلو عبداهلل بن عمر، وحاربو عبيداهلل ]بن[ عمر.

مسك أبوسفياف بن وأمَّا االجداد، فزعم أبو بكر وعمر أهنما أوذل ٗبقاـ النيب من علي؛ وأ 
 حرب، ودل يدع شيئاً.
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وا٢بشوية ىم الذين كذبوا على اهلل وعلى رسولو؛ ٤با ذكرنا من مقالتهم ُب كتابنا ىذا؛ ٍب 
ذكروا أصحاب رسوؿ اهلل، صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم، ٖبالؼ ما كانوا عليو من االختالؼ 

إذل اهلل وإذل رسولو؛ ألهنم زعموا والتناقض والقتاؿ؛ ٍب دل يرضوا بذلك، حٌب نسبوا أفعا٥بم 
أهنم ٩بَّن رضي اهلل عنهم، وأف النيب شهد ٥بم با١بنة، خالفاً لقوؿ اهلل، وكذباً على رسوؿ 
اهلل، وكل ىذا فعل قريش؛ ألف قريشاً ىم الذين حاربوا اهلل ورسولو، وأخرجوه من مكَّة،  

ًة ِمْن قَػْريَِتَك الَِّتي }وََكأَيّْْن ِمْن قػَ  كما قاؿ سبحانو لرسولو عليو السالـ: ْريٍَة ِىَي َأَشدُّ قُػوَّ
 [.13]٧بمد: َأْخَرَجْتَك َأْىَلْكَناُىْم َفََل نَاِصَر َلُهْم{

وقاؿ النيب عليو السالـ:))اللهم إف قريشاً أخرجتِب من أحب البالد إرلَّ فأسكِب أحب  
 .([442])البالد إليك((

فأسكنو اهلل ا٤بدينة بْب األوس وا٣بزرج، حٌب نصروه وآووه، وجاىدوا معو أعداءه، بأموا٥بم 
 وأنفسهم، حٌب أخذ مكة وأىلها باألنصار عزاً، وأدخلهم ُب اإلسالـ كرىاً.

 إلبطاؿ دين اهلل وإلزالة أوالد رسوؿ اهلل عن مقامهم[ ]ٙبّيل قريش

فلما غلبهم ودل ينتصروا منو، جاءوا ٕبيلٍة ليبطلوا ّٔا دين اهلل، ويزيلوا أوالد رسوؿ اهلل 
مقامهم، الذي جعلو اهلل ٥بم، ورآىم لذلك أىاًل، فاختاروا من تلقاء أنفسهم ػ بغّب   من

ؿ، كلهم من قبائل قريش، دل يدخلوا معهم من أمر من اهلل وال من رسولو ػ عشرة رجا
األنصار أحداً، حٌب جعلوىم شرفاء، عند جهاؿ ىذه األمة وإذل وقتنا ىذا، وقالوا: أبوبكر 

 وعمر وعثماف وعلي وطلحة والزبّب وسعد وسعيد وعبدالرٞبن وأبو عبيدة.

لنيب با١بنَّة، فصاروا وقالوا: ىؤالء الذين رضي اهلل عنهم يـو بيعة الشجرة، والذين شهد ٥بم ا
 عند الناس شرفاء.

على رسوؿ اهلل، يريدوف إبطاؿ  ([443])ٍب قالوا: إف النيب قاؿ: ))األئمة من قريش((، كذباً 
 األنصار.ما جاء بو رسوؿ اهلل، وساعدىم على ذلك 
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 ]ذكر استذالؿ قريش لألنصار وذكر يـو ا٢برة[

فما برحوا على ذلك ا٢باؿ، حٌب رفعوا قريشاً، وأذلوا األنصار، حٌب كاف من يزيد بن 
معاوية يـو ا٢برة أنو أباح األنصار لعسكره ثالثة أياـ، ٰبكموف فيهم ٕبكم ا١باىلية، 

٣بزاعة ثالثة أياـ، يـو فتح مكَّة؛ وذلك أف مكافأة بزعمو ٣بزاعة، عندما أباح النيب قريشاً 
النيب دخل ذلك اليـو مكَّة با٤بهاجرين واألنصار، ومن تبعو من سائر ا٤بسلمْب، ورايتو مع 

يقوؿ: اليـو يـو الدمدمة، اليـو يـو ا٥بمهمة، اليـو ، وىو ([444])سعد بن عبادة األنصاري
 يذؿ اهلل قريشاً.

 فلما ورل ا٣بالفة أبوبكر، قاؿ عمر بن ا٣بطاب: اقتلوا سعداً قتلو اهلل.

 فهرب سعد من ا٤بدينة إذل الشاـ، حٌب مات ّٔا.

دما فكذلك ٛبثل يزيد بن معاوية بأبيات ابن أيب الزبعر السهمي، وذكر األوس وا٣بزرج عن
وضع رأس سبط الرسوؿ، ا٢بسْب، بْب يديو، وىو ينكث ثناياه بقضيب ُب يده ػ ]الٍب[ 

 طاؿ ما قبَّلها رسوؿ اهلل عليو السالـ ػ، وىو يقوؿ:

 ليت أشياخي ببدر شهدوا
 أل ىلوا واستهلوا فرحاً 

 لسُت من عتبة إف دل أنتقم

 جزع ا٣بزرج من وقع األسلْ   
 ولقالوا يا يزيد ال تشلْ 

  أٞبد ٗبا كاف فعلْ من بِب

عتبة ىذا جده، أبو أـ أبيو ىند، قتلو ٞبزة سيد الشهداء، يـو بدر، مبارزة، وقتل علي ابنو 
الوليد بن عتبة، ٍب قتل علي وٞبزة شيبة بن ربيعة، أخا عتبة؛ فيزيد يتمُب رجوع ىؤالء 

أٞبد، رسوؿ ا٤بشركْب، وحضورىم، حٌب يعلموا أنو قد قاـ بثأرىم، وأنو قتل ا٢بسْب بن 
اهلل؛ واألمة تشهد لو أنو أمّب ا٤بؤمنْب، ٍب تزعم أهنا أمة مرحومة، خالؼ ما قاؿ اهلل إذ 

[، وقاؿ رجٌل )من 56]األعراؼ: }ِإفَّ رَْحَمَة اللَِّو َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِنيَن{( يقوؿ سبحانو:
 عندما رأى الذؿ وا٥بواف من قريش: ([445])األنصار(

 لقد لقيت بؤساً ودل تلق أنعما   فيا ضيعة األنصار بعد نبيها
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مع وذلك فعلهم بأنفسهم وٚباذ٥بم فيما بينهم، وإدبارىم عن وصي رسوؿ اهلل، وقيامهم 
عدوه؛ فلو نصروه كما أمرىم رسوؿ اهلل، لعزُّوا ُب دنياىم وآخرهتم؛ وإلدبارىم عن الوصي 

 )قاؿ ٥بم سلماف الفارسي: كرديد ونكرديد.

 .([446])يعِب: علمتم ودل تعلموا، نصرًب النيب ]صلى اهلل عليو وآلو وسلم[ وخذلتم الوصي(

 ]سب ا٢بشوية أصحاب رسوؿ اهلل وبياف بيعة الشجرة[

ا٢بشوية ىي الٍب تسب أصحاب رسوؿ اهلل، ليس الشيعة؛ إذ زعموا أف ىؤالء العشرة ىم 
يُػَباِيُعوَنَك َتْحَت }لََقْد َرِضَي اللَُّو َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ  أصحاب الشجرة؛ إذ يقوؿ سبحانو:

[ اآلية، وأنا أبْب لك ىذه البيعة الٍب ذكرىا اهلل ُب كتابو أين كانت؟ 18]الفتح: الشََّجَرِة{
 وكيف كانت ؟.

اعلم أف رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم خرج من ا٤بدينة، يريد ا٢بج إذل مكَّة، ٔبميع 
قرب مكة، لقيو  فلما صار إذل ا٢بديبيةا٤بهاجرين واألنصار، ومن أجابو من ا٤بسلمْب؛ 

أبوسفياف صخر بن حرب، وسهيل بن عمر، ٗبشركي قريش، فقالوا لو: يا ٧بمد، ال ندعك 
 تدخل بلدنا.

فلما ٠بع أصحاب رسوؿ اهلل قوؿ قريش، ّجددوا البيعة لرسوؿ اهلل، ٙبت ىذه الشجرة 
 على نصرتو.

يغلبهم، قالوا لو: يا ٧بمد، اقبل منَّا ا٥بدنة فلما رأت قريش القوة مع رسوؿ اهلل، وأيقنت أنو 
ىذا الوقت، وارجع من موضعك ُب سفرؾ ىذا إذل منزلك، وتعود إلينا ُب السنة ا٤بقبلة، 
ونأذف لك ُب دخوؿ بلدنا بغّب سالح، وعلى أنك ترد إلينا من خرج منَّا إليك، يريد 

 اإلسالـ، ومن فرَّ منك إلينا فال نرده إليك.

عليو السالـ، فأمره أف يقبل منهم، وٯبيبهم إذل ما سألوا؛ لقوؿ اهلل فجاءه جربيل 
ُلَغ  سبحانو: }ُىُم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ َواْلَهْدَي َمْعُكوفًا َأْف يَػبػْ
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ُهْم  َمِحلَُّو َوَلْوََل رَِجاٌؿ ُمْؤِمُنوَف َوِنَساٌء ُمْؤِمنَاٌت َلْم تَػْعَلُموُىمْ  َأْف َتطَُئوُىْم فَػُتِصيَبُكْم ِمنػْ
 [.25]الفتح: َمَعرٌَّة ِبَغْيِر ِعْلٍم{

ة بعسكره، أنو يناؿ ىؤالء ا٤بؤمنْب احملصورين ٗبكة  علم اهلل عز وجل أف رسولو إذا دخل مكَّ
من معرة العسكر ما يناؿ غّبىم من ا٤بشركْب؛ وتصديق ذلك ما قالو عز وجل ُب آخر 

ُهْم َعَذابًا أَلِيًما{ :اآلية، حْب يقوؿ بْػَنا الَِّذيَن َكَفُروا ِمنػْ  [.25]الفتح:}َلْو تَػَزيػَُّلوا َلَعذَّ

إ٭با أمر اهلل عز وجل رسولو بالرجوع من ذلك ا٤بوضع ُب ذلك السفر، شفقة منو على 
لو ا٤بؤمنْب وا٤بؤمنات، الذين كانوا ٗبكَّة، ودل يقدروا أف ٱبرجوا إذل النيب صلَّى اهلل عليو وآ

من أبيو  ([448])، ففر أبوجندؿ بن سهيل([447])وسلم، فأجأّم إذل ذلك ورجع ا٤بدينة
و٢بق بالنيب، فرده على أبيو، فوضع أبوه ُب رجليو قيداً، وحبسو، حٌب نقض ا٤بشركوف 

العهد، الذي كاف بينهم وبْب النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم؛ فأمر اهلل حينئذ نبيو بقتلهم 
 آلية.[ ا5]التوبة: }فَاقْػتُػُلوا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُىْم{ وقتا٥بم، فقاؿ:

يِن{ ٍب قاؿ سبحانو: [، أمره أف ال يكره أحداً على دين 256]البقره: }ََل ِإْكَراَه ِفي الدّْ
 قريش، كما أكره أبا جندؿ، فإنو قد بْب الرشد من الغي.

ىي بيعة الرضواف، فمن حضرىا وبايع رسوؿ اهلل ٙبتها،  ([449])فهذه البيعة، الٍب ذكرىا اهلل
واستقاـ عليها، حٌب لقي اهلل على ذلك، فرضاء اهلل عليو ثابت أبد األبد؛ وإف نكث 

وحنث وأخلف، فقد أسخط اهلل بفعلو على نفسو، وأزاؿ الرضاء عنها، كما قاؿ اهلل عز 
}ِإفَّ الَِّذيَن يُػَبايُِعوَنَك ِإنََّما يُػَبايُِعوَف اللََّو َيُد البيعة بعينها: وجل، كما قاؿ لرسولو ُب ىذه

اللَِّو فَػْوَؽ َأْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث فَِإنََّما يَػْنُكُث َعَلى نَػْفِسِو َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَىَد َعَلْيُو اللََّو 
 [.10]الفتح: َفَسيُػْؤتِيِو َأْجًرا َعِظيًما{

لت ا٢بشوية: إفَّ اهلل دل يرض إاّل على ىؤالء العشرة، فقد زعموا أنو سخط على فإذا قا 
وىم خلق كثّب من ا٤بهاجرين واألنصار    ([450]) من بايع رسوؿ اهلل، عند ىذه الشجرة،

}َلَقْد َرِضَي اللَُّو َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يُػَباِيُعوَنَك  من ا٤بسلمْب؛ ألف اهلل عز وجل قاؿ:وغّبىم 
َتْحَت الشََّجَرِة فَػَعِلَم َما ِفي قُػُلوِبِهْم فَأَنْػَزَؿ السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوأَثَابَػُهْم فَػْتًحا 
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[، فيقوؿ: إف اهلل دل يثب )ودل يغنم 19ػ18تح:]الف (َوَمغَاِنَم َكِثيَرًة يَْأُخُذونَػَها{14َقرِيًبا)
وىم ثالثوف رجالً من ا٤بسلمْب،  ،([451])إال ىؤالء العشرة وىل كانت الدولة تثبت(

ما بينهم، وسفك بعضهم دماء بعض فأخرجتهم قريش؛ مع أف ىذه العشرة اختلفوا في
 مشهوٌر ذلك عند األمة؛ وقد ذكرنا أخبارىم ُب أوَّؿ الكتاب.

وسلم:))التارؾ لوالية قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وآلو  ([452])عن عبداهلل بن ا٢بسن
علي بن أيب طالب، ا٤بضاىي أعداءه يبعثو اهلل يـو القيامة على ا١باىلية وٰباسبو ٗبا عمل 

 ُب اإلسالـ((.

   ]رد قوؿ ا٢بشوية: إف رسوؿ اهلل قاؿ: ما نفعِب ماؿ إال ماؿ أيب بكر[

قاؿ: ما نفعِب ماؿ إالّ ماؿ أيب بكر، كذباً منهم؛ ألف   ([453]) النيب  وقالت ا٢بشوية: إف
رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم عندما ولد أسلمو جده عبدا٤بطلب إذل حليمة 

إذل جده، ٍب مضت بو أمو آمنة بنت وىب، إذل  السعدية، فأقاـ عندىا ٟبس سنْب ٍب ردتو
إذل جده إذل مكة، وىو ابن   ([454])أخوالو، إذل األبواء، إذل بِب زىرة، فماتت أمو، ورد ىو

سنْب، فأخذه عمو أبو طالب، فكاف ُب الكفاية ست سنْب، ٍب مات جده، وىو ابن ٜباف 
 معو، حٌب خطب لو خدٯبة ابنة خويلد.

فذكر أف أبا طالب حْب خطب لو خدٯبة، أخذ بعضادٌب باب خويلد بن أسد بن 
عبدالعزى، فقاؿ: ا٢بمدهلل الذي جعلنا من زرع إبراىيم، وذريَّة إ٠باعيل، وجعل 

 معموراً، وجعلنا ا٢بكاـ على الناس.  ([456])  بيتاً   ([455]) لو

بن عبداهلل بن عبدا٤بطلب بن ىاشم بن عبدمناؼ، ال يقاس برجل ٍب إف ابن أخي ٧بمد  
من قريش، إالّ عظم عنو، واليوازف بسيد منهم، إالّ رجح عليو، فإف كاف ُب ا٤باؿ قٌل، فإف 

وظل زائل، ولو ُب خدٯبة رغبة و٥با فيو رغبة، والصداؽ ما سألتم  ([457]) ا٤باؿ زرؽ فاين
عاجلو وآجلو من مارل، ولو خطر عظيم، وشأف كائن جسيم، فزوجوه على اسم اهلل وبركتو 

 وٲبنو، وسنة خليلو إبراىيم، صلَّى اهلل عليو وآلو وسلم.
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سنْب، ومات أبو فكاف ُب ما٥با إذل أف ماتت رضي اهلل عنها، ماتت بعد النبوة بتسع 
طالب، ٍب صار ُب جوار مطعم بن عدي، فأقاـ عنده أربع سنْب، ٍب ىاجر إذل يثرب فجرد 

 فأغُب كل من معو، فمٌب أنفق عليو أبو بكر مالو؟  السيف،

أسلم،  ([458])فكذّٔم ىذا ككذّٔم ُب عمر، عندما زعموا أنو جرد السيف يـو الذي
 فقاؿ: ال نعبد اهلل سراً.

فكاف إسالمو ٗبكة، والنيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم، دل يؤمر بتجريد 
 ٗبكة، فعندما جرد سيفو فيمن وضعو؟. ([459])السيوؼ

 ٦بمعة بأسرىا أف أبابكر وعمر وعثماف ما قتلوا أحداً قط.  ([460])فاألمة

القتل ُب أىل الشرؾ قالت ا٢بشوية: إهنم قدموىم على علي؛ ألف علياً كاف قد أكثر 
والكفر وأىل الكتاب، فأخروه، رضاً ألولياء ا٤بشركْب و٨بافة من سخطهم، ودل يبالوا 

}يَاأَيػَُّها النَِّبيُّ َحرِّْض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى  بسخط رّٔم والبرضائو، واهلل عز وجل يقوؿ:
 .اْلِقَتاِؿ{

 قاؿ رل رجل إباضي: ٮبا خارجاف من ىذا األمر.

}َحرِّْض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى  قد أخرجتهما من اإلٲباف؛ ألف اهلل عز وجل قاؿ:قلت لو: ف 
 .اْلِقَتاِؿ{

٥بؤالء الثالثة بإمساكهم عن قتاؿ ا٤بشركْب بْب يدي رسوؿ رب  افتخار الحشوية 
العا٤بْب؛ وكذّٔم ُب معاوية عندما زعموا أنو كاتب الوحي، فمعاوية أدخل ُب اإلسالـ  

مكة قبل موت النيب بثمانية عشر شهراً؛ وإ٭با كاتب الوحي الذي أسلم يـو كرىا، يـو فتح 
 ثاين النبوة أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب عليو صلوات رب العا٤بْب.

، ورد أبابكر ([461])وأعجب من ىذا كلو أهنم ٦بمعوف أف رسوؿ اهلل زوج عثماف ابنتو
وعمر، فالذي رده النيب تقدمونو على الذي قدمو وقربو، خلطوا ُب ٝبيع أمورىم، ولبسوا 

 على أتباعهم ا١بهاؿ إذل آخر الدنيا.
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 سوؿ اهلل[]إختالؼ قوؿ ا٢بشوية واإلمامية ُب سبطي ر 

 قوؿ ا٢بشوية واإلمامية ُب سبطي رسوؿ اهلل، صلى اهلل عليو وآلو وسلم.  اختلف

 إف ا٢بسن ركن إذل معاوية، ووقف عن حربو، وىو قادر على ذلك. قالت اإلمامية6 

ىذا إبطاؿ قوؿ النيب؛ ألنو قاؿ صلى اهلل عليو   ([462])ومعاوية عندىم ظادل، ففي قو٥بم
، فالنيب يشهد لو با١بنة، ([463])وآلو وسلم: ))ا٢بسن وا٢بسْب سيدا شباب أىل ا١بنة((

يتبع؛ وُب قو٥بم ىذا كسر على ا٢بسْب   ([464])واإلمامية تشهد عليو بالنار، فالنيب أحق من
إف ا٢بسن كاف معو أنصار، يضطلع ّٔم على حرب معاوية، فلم  أيضاً؛ ألنو إذا صح قو٥بم

 يفعل ووقف ا٢بسْب أيضاً مع ا٢بسن، فقد ركنا كالٮبا إذل ظادل.

وإ٭با وقف ا٢بسن وا٢بسْب عن حرب معاوية، كما وقف أبوٮبا عنو، ورجع من صفْب إذل 
 العراؽ، كما رجع جدٮبا من ا٢بديبية إذل ا٤بدينة، على ٝبيعهم السالـ.

إف ا٢بسن مصيٌب ُب صلحو ٤بعاوية؛ ألنو حقن دماء ا٤بسلمْب؛ وإف  وقالت الحشوية6
 ا٢بسْب خارجي؛ إذ خرج على يزيد بن معاوية.

٫بن نقوؿ فيهما وُب أبيهما، بقوؿ النيب حْب يقوؿ، صلى اهلل عليو وآلو  وقالت الزيدية6
، ([465])ما((وسلم: ))ا٢بسن وا٢بسْب سيدا شباب أىل ا١بنة وأبوٮبا خٌّب منه

ُلَونَُّكمْ كما قاؿ اهلل عز وجل:  ([466]))وٮبا( َحتَّى نَػْعَلَم اْلُمَجاِىِديَن ِمْنُكْم  }َولََنبػْ
ُلَو َأْخَبارَُكْم{ [، ا٢بسن من الصابرين، وا٢بسْب من آّاىدين؛ 31]٧بمد: َوالصَّاِبرِيَن َونَػبػْ

فال فرؽ بْب ا٤بنزلتْب؛ لقوؿ النيب حْب يقوؿ عليو السالـ: ))ا٤بنتظر لقائمنا كا٤بتشحط بْب 
((، فا٢بسن ا٤بنتظر، وا٢بسْب ا٤بتشحط عليهما ([467])سيفو وترسو بدمو ُب سبيل اهلل

 السالـ، مع أف ا٢بسن ذىب مسموماً، فا٤بسمـو شهيد كا٤بقتوؿ سواء سواء.

النيب ٗبكة، وخروجو إذل البصرة، كخروج وأمَّا وقوؼ أمّب ا٤بؤمنْب، ُب ا٤بدينة فهو كوقوؼ 
 النيب إذل ا٤بدينة صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
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(َوأَلََّف بَػْيَن قُػُلوِبِهْم َلْو 21}ُىَو الَِّذي أَيََّدَؾ بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِنيَن) قاؿ اهلل عز وجل لرسولو:
ُلوِبِهْم َوَلِكنَّ اللََّو َألََّف بَػيْػنَػُهْم ِإنَُّو َعزِيٌز َأنْػَفْقَت َما ِفي اْْلَْرِض َجِميًعا َما َألَّْفَت بَػْيَن قػُ 

 [.63]األنفاؿ: ({21َحِكيٌم)

فليس النيب وال الوصي وال اإلماـ ٰبارب أعداء اهلل، إالّ باألنصار، كما قاؿ اهلل 
 .للَُّو َمَع الصَّاِبرِيَن{}َوا ...إذل قولو:}يَاأَيػَُّها النَِّبيُّ َحرِّْض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلِقَتاِؿ{ لنبيو:

 ]بياف من ىم الروافض[

إ٭با الروافض  إهنم روافض، ]فهم[ غّب مصيبْب ُب ىذا القوؿ؛ وأمَّا قوؿ الحشوية للشيعة6
، رفضوا زيد بن علي عليو السالـ، بعد البيعة لو، عندما خافوا عقوبة ىشاـ بن ىم اإلمامية

على   اجعل لعنتك ولعنة آبائي من قبلي، ولعنٍبعبدا٤بلك، فقاؿ زيد حينئذ فيهم: )اللهم 
ىؤالء الروافض الذين رفضوين، اللهم إين أستحل دماءىم، كما استحل أمّب ا٤بؤمنْب دماء 

 ا٣بوارج، الذين خرجوا عليو يـو النهرواف(.

، وإف تسموا ّٔذا االسم، كما ال تنسب ا٢بشوية إذل السنة فاإلمامية ال ينسبوف إذل الشيعة
عة، وإف تسموا ّٔا؛ ألف الشيعي ]الذي[ يأخذ ٗبلة إبراىيم، والسِب الذي يأخذ وا١بما

بسنة ٧بمٍد، وا١بماعي الذي يأخذ ٗبا ٘بمع عليو األمة عن النيب، فمن رغب عن ملة 
}َوَمْن  ال يسمى شيعياً وال سنياً، كما قاؿ اهلل عز وجل: فذلك ([468])إبراىيم وسنة ٧بمد

[، وقاؿ النيب صلى اهلل عليو 130]البقرة: يَػْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبْػَراِىيَم ِإَلَّ َمْن َسِفَو نَػْفَسُو{
 .([469])وآلو وسلم:))ومن رغب عن سنٍب فليس مِب((

كثّبة، منهم: القرامطة؛ وكذلك ا٢بشوية كثّب منهم: ا٤بارقة، واإلباضي  واإلمامية فرؽ 
 منهم؛ فلو كانوا ىؤالء من أىل السنة والشيعة، دل ٰباربوا آؿ رسوؿ اهلل قدٲباً وحديثاً.

 ]حرب ا٤بارقْب ألىل البيت )ع([

ومن تبعهم من أوالدٮبا   ([470])فا٤بارقوف حاربوا أمّب ا ٤بؤمنْب وسبطي رسوؿ رب العا٤بْب(
ال يأخذوف بقوؿ آؿ رسوؿ اهلل من معرفة الكتاب   ([471])ألهنم  الصادقْب إذل وقتنا ىذا؛
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والسنَّة، وال يدينوف بدينهم، بل يشهدوف على أمّب ا٤بؤمنْب، وسبطي رسوؿ رب العا٤بْب، 
لرجاؿ والنساء بالكفر؛ حٌب أنو من شدة وعلى من تبعهم من أوالدىم الطاىرين، من ا

أهنا عليهم حراـ،  ،استقصائهم ُب عداوهتم، زعموا أف ىذه، الذي فرضها اهلل وأحلها ٥بم
}َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأفَّ لِلَِّو ُخُمَسُو َولِلرَُّسوِؿ َوِلِذي  واهلل عز وجل يقوؿ:

[، ٍب قاؿ 41]األنفاؿ:اْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّبِيِل ِإْف ُكْنُتْم َءاَمْنُتْم بِاللَِّو{اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى وَ 
}َما َأفَاَء اللَُّو َعَلى َرُسوِلِو ِمْن َأْىِل اْلُقَرى فَِللَِّو َولِلرَُّسوِؿ َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى  سبحانو:

َيُكوَف ُدوَلًة بَػْيَن اْْلَْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما َءاتَاُكُم الرَُّسوُؿ  َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيِل َكْي ََل 
 [.7]ا٢بشر: َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو فَانْػتَػُهوا َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقاِب{

الذي  فاإلباضي ٦بتهد ُب إبطاؿ ما جاء بو كتاب اهلل وسنة رسولو، إذ يقوؿ: إف ىذا
اهلل رسولو وأىل بيتو وذوي قرابتو من الفيء والغنائم، وأحلو ٥بم، حراـ عليهم ال   رزؽ

 ٯبب ٥بم.

أال ترى أنو ٧بارب هلل ولرسولو، ومتعرض لنقم اهلل؛ إذ ٰبل ما حـر اهلل وٰبـر ما أحل اهلل؟ 
َلى َعَلْيِو ثُمَّ (َيْسَمُع َءا3}َوْيٌل ِلُكلّْ َأفَّاٍؾ َأثِيٍم) وىو كما قاؿ اهلل سبحانو: يَاِت اللَِّو تُػتػْ

(َوِإَذا َعِلَم ِمْن َءايَاتَِنا َشْيًئا 4ُيِصرُّ ُمْسَتْكِبًرا َكَأْف َلْم َيْسَمْعَها فَػَبشّْْرُه بَِعَذاٍب أَلِيٍم)
}َلُهْم َعَذاٌب ِمْن رِْجٍز ، إذل قولو:({5اتََّخَذَىا ُىُزًوا ُأولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب ُمِهيٌن)

 ({.11)َألِيمٌ 

فهو عارؼ موقن أف الفيء والغنائم واألٟباس آلؿ ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم؛ 
لقرابتهم منو عليو وعليهم السالـ؛ لقوؿ اهلل وقوؿ رسولو بإٝباع األمة أف رسوؿ اهلل حرَّـ 

وأىل بيتو الصدقة وأحل ٥بم الفيء واألٟباس عوضاً من الصدقة، إذ  ([472]) على نفسو
عبداهلل بن   حرمها عليهم ولكنو يقوؿ: ال ٰبل لو أف ٱبالف إمامو عبداهلل بن إباض؛ ألف

إباض يقوؿ: كل من رضي بفعل علي بن أيب طالب، ُب قتل ذي الثدية ا٤بارقي، من آؿ 
)كما يقوؿ ناحـو  من ا٤بسلمْب، فهو خارج من دين اهلل ٧بمد ومن غّبىم

قتل   ([474])إذ ([473])ألصحابو: إف علياً ابن أيب طالب خارج من دين اهلل(  اليهودي

http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/almoneer/1.htm#_ftn472
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/almoneer/1.htm#_ftn473
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/almoneer/1.htm#_ftn474


مرحباً اليهودي يـو خيرب وغّبه، ]و[ أخذ كرٲبتنا صفية البن عمو ٧بمد، وخرب حصننا، 
 وأصفى ضياعنا، وأباح ديارنا، وىتك أستارنا، وأذلنا إذل آخر الدنيا.

اإلباضية دل   على أمّبا٤بؤمنْب أشد من غيظ اإلباضية؛ ألف ([475])فغيظ اليهود وحردىم
ينقموا عليو إالّ قتل ا٤بارقْب، واليهود يقولوف: إنو قتل من بِب قريضة، وبِب النظّب، وخيرب، 

 اليهود. وبِب قينقاع، وغّبىم من

وكذلك ذرية ا٤بشركْب الذين قتلهم ببدر وأحد وحنْب وغّبىا من ا٤بواطن كلها، ٰبقدوف  
أنو قاؿ البن ُب أوالده إرل يومنا ىذا؛ حٌب رووا على رجل   ([476])عليو ويطلبونو القصاص

لو: اهنض يا بِب إذل حرب بِب ا٤بختار إذل صعدة، فإف جدؾ فالنا قتل يـو صفْب مع 
 معاوية، قتلو علي بن أيب طالب.

فذكر أنو مضى ُب عسكر بِب العباس إذل صعدة، ليأخذ بثأر جده فقتل ىنالك مع من 
 قتل.

ـو صفْب، وبنو إباض ػ لعمر بِب إباض ػ أعذر منهم؛ ألنو قد صح لو قتل جده ي  فهذا
ليس بينهم وبْب ذي الثدية قرابٌة وال رحم، إالّ على وجو التقليد، واتباع ا٥بوى وا٢بمية 

 والعصبية.

فهم ومن أشبههم ٩بَّن ذكرنا من أىل الكتاب وغّبىم من ذرية ا٤بقتولْب، كما قاؿ أمّب 
أصالب الرجاؿ وأرحاـ ا٤بؤمنْب ُب خطبتو أياـ صفْب: )أال إنو سيشرؾ ُب دمائنا من ُب 

 النساء(.

 فقاؿ لو رجل من أصحابو: كيف ذلك يا أمّب ا٤بؤمنْب؛ قوـٌ دل ٱبلقوا بعد ؟. 

 قاؿ: )يأٌب بعدنا قـو فّبضوف بفعلنا فيكونوف منَّا، ويسخطوف فعلنا فيكونوف من عدونا(.

}ُقْل فَِلَم  عز وجل، ُب أىل الكتاب:  وتصديق ما قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالـ قوؿ اهلل
[، فاليهود الذين كانوا ُب عصر 91]البقرة: تَػْقتُػُلوَف َأنِْبَياَء اللَِّو ِمْن قَػْبُل ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن{

النيب دل يقتلوا أحداً من األنبياء، إالّ أهنم رضوا بقتل من قتل األنبياء من أسالفهم بدىر 

http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/almoneer/1.htm#_ftn475
http://www.azzaidiah.com/kotob/all_sections/almoneer/1.htm#_ftn476


وا ٧بمداً، وىو رسوؿ من رسل اهلل، وقاؿ طويل؛ إذ صَّوَّبوىم ُب قتل أنبياء اهلل وحارب
َلُهُم اْْلَنِْبَياَء بِغَْيِر َحقٍّ{ سبحانو فيهم:  [.181]آؿ عمراف: }َسَنْكُتُب َما قَاُلوا َوقَػتػْ

خاًب النبيْب، ودل يأخذ ٗبا   ([477])وكذلك كل من أدبر اليـو عن إماـ ا٤بسلمْب من ذرية 
جاء بو من دين جده عليو السالـ، فهو كمن أدبر عن خاًب النبيْب، وأمّب ا٤بؤمنْب، 

وسبطي رسوؿ رب العا٤بْب، سواء سواء، وحذوا بغّب حذوىم؛ إذ ىم أمناء اهلل ُب خلقو،  
ا٣بلق وىم صفوة اهلل ُب خلقو وأمناؤه على كما قاؿ رسوؿ اهلل فيهم: ))أىل بيٍب أفضل 

 ((.([478])عباده وبريتو

 ]٧باربة ا٤بارقْب للهادي عليو السالـ [

السالـ[، ودل يأخذ من علمو، وكذلك من أدبر عن ا٥بادي إذل ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب ]عليو 
أو حاربو أوخذلو، وىو كمن حارب جديو ٧بمداً وعلياً، كما قاؿ زيد بن علي]عليهما 
السالـ[: )خاذلنا وا٤بخذؿ عنَّا، والناقض عهده منَّا، والناصب لنا ا٢برب عندنا ُب منزلة 

 واحدة(.

واإلباضية ومن ضاىاىم من  ،([479])فالقرامطة ومن أشبههم من أعداء اهلل ٩بَّن قاتلهم
 أعدائهم وخذلوىم ورفضوىم.

وحدثِب رجٌل أثق بو قاؿ: ٠بعت فالناً ػ و٠باه با٠بو ػ يقوؿ للذي حارب ولد ا٥بادي: 
قدٲبٌة؛ ألنك تعلم أفَّ جدي وجدؾ كانا ٰباربانو مع عداوتنا لعلي بن أيب طالب وأوالده 

 معاوية.

 منهم، كما قاؿ دعبل بن علي ا٣بزاعي: ([480])فالقـو كلهم إالّ قليل

 وكيف ٰببوف النيب ورىطو
 ببدر وخيربإذا ذكروا قتالً 

 وىم تركوا أحشاىم وعرات؟  
 ويـو حنْب أسبلوا العربات

وأعجب من ىذا كلو أهنم رفضوا ا٥بادي إذل ا٢بق، الذي أقرلو أىل العلم والفضل بالعلم 
والورع والدين، والتقى والرب واإلحساف، مع ثبات نسبو إذل خّب خلق اهلل ٧بمد ا٤بصطفى، 
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وسبطي نيب ا٥بدى ! وتبع بعضهم علي بن فضل ا٣بلقاين، وعلي ا٤برتضى، وفاطمة الزىراء، 
وا٢بسن بن علي الكوُب النجار صاحب جبل مسور القرمطيْب، اللذين أركبا اآلباء البنات، 

، وأىلكا ا٢برث والنسل، وساما عباد اهلل ([481])والبنْب األمهات، واألخوة واألخوات
با٣بسف والذؿ، ور٠با ُب اليمن ر٠باً يعّبوف بو إذل آخر الدنيا؛ وقـو آخروف نصروا آؿ 

طريف وابن كالة عليو، فحاربوه وقاتلوه، وقتلوا خلقاً كثّباً من أىل بيت الطهارة، ومن تبعو 
 اهلل؛ إلظهار دين اهلل.  رسوؿ اهلل على أعداءمن سائر ا٤بسلمْب، الذين قاموا مع ابن 

}ِإفَّ اللََّو ََل ُيِضيُع َأْجَر  فاهلل عز وجل ال يضيع ٥بم ذلك، كما قاؿ سبحانو:
}فَالَِّذيَن َىاَجُروا َوُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِىْم  عز وجل: [، وقاؿ120]التوبة: اْلُمْحِسِنيَن{

ُهْم َسيَّْئاتِِهْم َوَْلُْدِخَلنػَُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َوُأوُذوا ِفي َسِبيِلي َوقَاتَػُلوا وَ  قُِتُلوا َْلَُكفَّْرفَّ َعنػْ
 [.195]آؿ عمراف:َتْحِتَها اْْلَنْػَهاُر ثَػَوابًا ِمْن ِعْنِد اللَِّو َواللَُّو ِعْنَدُه ُحْسُن الثػََّواِب{

الغريب، ٬برجو من   اوالقرامطة وآؿ طريف يقولوف ألصحأّم وأتباعهم: انصرونا على ىذ 
وطننا وبلداننا إذل جبل الرس؛ وىم يسمعوف ا٤بؤذف ُب كل قرية يقوؿ: أشهد أف ٧بمداً 

رسوؿ اهلل؛ فابن ٧بمد عندىم ُب دار جده غريٌب، وىم زعموا أهنم أىل الدار، بتلبيسهم 
على من تبعهم من جهَّاؿ الناس، ويقولوف لو: إ٢بق ٔببل الرس ودع منك الطمع، فإف 

لطمع قد دفن بكربالء والكناسة، وبفخ وببا ٟبرى ؤبوزجاف، اتباعاً لقوؿ أيب الدوانيق ا
حْب يقوؿ، عندما وضع رأس ٧بمد بن عبداهلل النفس الزكية بْب يديو ػ الذي بشر بو رسوؿ 

 -اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم:
 تقطع أعناؽ الرجاؿ ا٤بطامع   تؤمل ليلى أف تعود وإ٭با

ا٢بسْب بن علي عليهما السالـ، وزيد بن علي، وٰبٓب بن زيد، والنفس الزكية، نسبوا 
وأخاه، وا٢بسْب بن علي، األئمة الصادقْب من آؿ ٧بمد صلى اهلل عليهم أٝبعْب، إذل 
الطمع الذي ىو الدنس، كما قاؿ رسوؿ اهلل: ))استعيذوا باهلل من طمع يهدي إذل 

الطمع، الذي ٯبوز أف ينسب   ((، فهذا االسم ّٔم أليق، وإليهم ألصق؛ ألف([482])طبع
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}تَػَتَجاَفى  إذل أئمة ا٥بدى، ىو الذي ذكره اهلل ١بدىم ا٤بصطفى، حْب يقوؿ تبارؾ وتعاذل:
يَْدُعوَف رَبػَُّهْم َخْوفًا َوَطَمًعا َوِممَّا َرزَقْػَناُىْم ُجُنوبُػُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع 

[؛ ألهنم بدلوا ما رزقهم اهلل من األبداف الصحيحة، والوجوه 16]السجده:يُػْنِفُقوَف{
}ِإفَّ اللََّو اْشتَػَرى ِمَن  الصبيحة؛ لطلب ما وعدىم رّٔم من الثمن الربيح، حْب يقوؿ:

؛ فلهذا }َوَبشِّْر اْلُمْؤِمِنيَن{ [، إذل آخر اآلية:112]التوبة: ْمَواَلُهْم{اْلُمْؤِمِنيَن َأنْػُفَسُهْم َوأَ 
إللفة ليلى وال معرفة ىند، كما قاؿ أبو  ([483])الطمع قاموا، ولو بذلوا أنفسهم، ال

[، ىذا الطمع الذي 56]األعراؼ:}َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا{ ق؛ وقاؿ اهلل سبحانو:الدواني
 طلبوا.

 قاؿ: كنت جالساً مع أيب جعفر، إذ مر علينا رجٌل، فقاـ ([484])عن سليماف األعمش
 إليو، ٍب قاؿ: مالك دل تقم إذل ىذا الرجل؟.

 قلت لو: ومن ىذا الرجل؟.

قاؿ: ىذا النفس الزكية، وُب قاتل ىذا جاء ا٣برب عن رسوؿ اهلل، صلى اهلل عليو وآلو وسلم  
 .([485])))إف على قاتلو ثلث عذاب أىل النار((

فلما أف قتلو أردت أف أذكره لو، وأذكره با٢بديث ٍب خفتو، فلما وضعوا رأس إبراىيم بن 
 عبداهلل أخي النفس الزكية بْب يدي أيب الدوانيق، ٛبثَّل ّٔذه األبيات:

 وبشرىا فاستعجلت عن ٟبارىا
ىا الركباف أف ليس بينها  وخربَّ

 واستقر ّٔا النوىفألقت عصاىا 

 وقد تستفز ا٤بعجلْب البشائر  
 وبْب قرى مصٍر و٪براف كافر
 كما قر عيناً باإلياب ا٤بسافر

اتباعاً لعائشة، إذ ٛبثلت ّٔذه األبيات، عندما جاءىا خرب أمّب ا٤بؤمنْب حْب قتل، خرت 
 ساجدة، وٛبثلت ّٔذه األبيات.
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ا٢بق من دار جده، بأعظم من قوؿ وليس عصبيتهم واجتماعهم على إخراج ا٥بادي إذل 
(َوِإنػَُّهْم لََنا 13}ِإفَّ َىُؤََلِء َلِشْرِذَمٌة قَِليُلوَف) فرعوف لقومو ُب موسى وأصحابو، حْب يقوؿ:

 [.56ػ54]الشعراء: ({12(َوِإنَّا َلَجِميٌع َحاِذُروَف)11َلغَاِئُظوَف)

َن اْْلَْرِض فََأْغَرقْػَناُه َوَمْن َمَعُو }فََأرَاَد َأْف َيْسَتِفزَُّىْم مِ  ٍب قاؿ سبحانو ُب فرعوف:
 [.104ػ103]االسراء: (َوقُػْلَنا ِمْن بَػْعِدِه لَِبِني ِإْسَرائِيَل اْسُكُنوا اْْلَْرَض{191َجِميًعا)

فهو قادر سبحانو على أف يسكن أوالد نبيو ُب دار جدىم، كما أسكن بِب إسرائيل ُب  
للجميع ُب طاعة خالقهم واحدة، وإرادة   ([486])دار نبيهم موسى عليو السالـ؛ إذ إرادتو

من خالفهم ُب معصية بارئهم مستوية؛ ألنو ليس لقحطاف، وال لولد عدناف، وال لفارس، 
القائم من آؿ ٧بمد، كما دخل ا٤بهاجروف ُب دار ٧بمد حٌق، إالّ من دخل ُب ٝبلة 

جاء بو ٧بمد صلى اهلل عليو  الدار ىي دار اإلسالـ، واإلسالـ  واألنصار مع جدىم؛ ألف
وآلو وسلم، وأىل اإلسالـ ىم أوذل بدار اإلسالـ ٩بَّن خرج من اإلسالـ، وحارب الرسوؿ 

َر  و:صلى اهلل عليو وآلو وسلم الذين جاءوا باإلسالـ، كما قاؿ سبحان }َوَمْن يَػْبَتِغ َغيػْ
ْسََلـِ ِديًنا فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِفي اْْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِيَن{ [؛ وُب 85]آؿ عمراف: اإْلِ

 ذلك ما يقوؿ الكميت بن زيد:

بك اجتمعت أنسابنا بعد 
 فرقة

  لقد غيبوا براً وصدقاً ونائالً 
  

فنحن بنو اإلسالـ ندعا   
 وننسب
 واراؾ الصفيح ا٤بنصبعشية 

ألف الدار دار اهلل، والعباد عباد اهلل، فأوالىم بدار اهلل من سعى ُب عبادة اهلل؛ فهذه الدار  
كانت ُب أيدي ا٤بشركْب، فانتزعها من أيديهم النيب والوصي، ومن تبعهما من ا٤بسلمْب؛، 

ساروا ُب أمة وكيف يكوف أوالد ٧بمد وعلي فيها غرباء، يستوجبوف الطرد منها ؟! إذ 
 جدىم بسّبتو عليو وعليهم السالـ.

 فقو٥بم ُب أوالد الرسوؿ كقوؿ شعرائهم ُب األنبياء حْب يقوؿ ابن الصلح الشهايب:
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 فإف تفخر بكعبتها قريش
 بغمداف ا٤بنيف وتبعيها

 وأٞبدىا يفاخرىا سباء  
 وذي األخالد منها ا٤بر٘باء

 وقاؿ ابن يعقوب: 

 وأنكحنا ببلقيس أخانا
 نطلب بذي تبٍع بديال ودل

 وما كنَّا سواه منكحينا  
 ولو أنَّا بتنزيٍل أتينا

}َوَلمَّا  فالقـو كلهم علماؤىم، وسالطينهم، وشعراؤىم، كما وصفهم اهلل حْب يقوؿ:
يَماُف ِفي قُػُلوِبُكْم{  [.14]ا٢بجرات: َيْدُخِل اإْلِ

قـو نوح ُب نوح عليو السالـ، فمخاطبتهم لنا ُب ا٥بادي إذل ا٢بق عليو السالـ، كمخاطبة 
حيث خاطبت أنا قاضياً من قضاهتم، بقوؿ ا٥بادي إذل ا٢بق، ٩با جاء بو جدىم عليو 
السالـ، من معرفة الكتاب والسنة، فوضع أصبعيو ُب أذنيو، وغطى رأسو ووجهو، وقاؿ 
 ة.ألصحابو: ال تسمعوا، وال ترفضوا إمامة أيب بكر وعمر وعثماف وطلحة والزبّب ومعاوي

ىذا كلو من فعل قـو نوح، كما حكى عنهم رب العا٤بْب، حْب يقوؿ سبحانو 
}َجَعُلوا َأَصاِبَعُهْم ِفي َءاَذانِِهْم َواْستَػْغَشْوا ثَِيابَػُهْم َوَأَصرُّوا َواْسَتْكبَػُروا  فيهم:

دِّا َوََل ُسَواًعا َوََل يَػُغوَث 6 }َوقَاُلوا ََل َتَذرُفَّ َءاِلَهَتُكْم َوََل َتَذُرفَّ وَ ]إذل قولو[ اْسِتْكَبارًا{،
 [، وقالوا: إف ىو إاّل رجل بو ِجنَّة فَببصوا بو حٌب حْب.23ػ7]نوح: َويَػُعوَؽ َوَنْسًرا{

}َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا  وقاؿ قـو ٧بمد ألتباعهم، كما حكى اهلل عنهم سبحانو، حْب يقوؿ:
 [.26]فصلت:يِو َلَعلَُّكْم تَػْغِلُبوَف{ََل َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرَءاِف َواْلَغْوا فِ 

 وقاؿ: ىو أبطل قوؿ علمائنا، فنقوؿ: ليس العلم إالّ معو ونَبؾ ؟!.

، وقالوا: أبشر ([487])كما قاؿ األولوف ُب جده نيب اهلل ]و[ ُب صاحل وغّبٮبا من األنبياء 
يهدوننا ؟ فكفروا، وتولوا وقالوا: أبشراً منا واحداً نتبعو ؟ إنَّا إذاً لفي ضالؿ وسعٍر ءألقي 

 الذكر عليو من بيننا؟ بل ىو كذاٌب أشر ؟.
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ٍب قالوا: أأنزؿ عليو الذكر   وقالوا، حملمد: أجعل اآل٥بة إ٥باً واحداً إف ىذا لشيء عجاب ؟
 .من بيننا ؟

فأنت تعلم: أف اهلل أقاـ األئمة ا٥بادين، من أوالد خاًب النبيْب، ُب أمة جدىم مقاـ رسلو 
ُب األمم ا٣بالية، كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))مثل أىل بيٍب فيكم كسفينة 

 .([488])نوح من ركبها ٪با، ومن ٚبلف عنها غرؽ وىوى((
فا٥بادي إذل ا٢بق ُب وقتنا ىذا صاحب سفينة نوح، فمن تبعو فهو كمن تبع نوحاً، ومن 

}ِممَّا َخِطيَئاتِِهْم  أدبر عنو استوجب الغرؽ ُب دنياه، والنَّار ُب آخرتو، كما قاؿ سبحانو:
 [.25]نوح: نَارًا فَػَلْم َيِجُدوا َلُهْم ِمْن ُدوِف اللَِّو َأْنَصارًا{ُأْغرُِقوا فَُأْدِخُلوا 

فاهلل عز وجل أظهر دينو، الذي تعبد بو خلقو ُب أرضو على يد أبينا آدـ عليو السالـ، كما 
َة ُمَبارًَكا{قاؿ سبحانو: ت [، والبي96]آؿ عمراف: }ِإفَّ َأوََّؿ بَػْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكَّ

ليس ٛباـ ا٢بج إذل بيت اهلل إالّ ٗبعرفة اهلل، ومعرفة رسلو، وما جاءت بو   فهو دين اهلل؛ ألف
من أداء فرائض اهلل، واجتناب احملاـر كلها؛ فإذا فعل ذلك الداخل ُب ىذا البيت، أمن من 

 العذاب ُب دنياه وآخرتو.

بن مرًن مباركاً، وكتابو  ودليل ذلك أف اهلل ٠بى ىذا البيت مباركاً، كما ٠بى روحو عيسى
الذي أنزؿ على ٧بمد مباركاً؛ ٤با فيو ٤بن أخذ بو من ا٤بنفعة والربكة ُب الدنيا واآلخرة، وذلك 

}قَاَؿ ِإنّْي َعْبُد اللَِّو َءاتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني قوؿ عيسى صلوات اهلل عليو:
اآلية، وقاؿ لصفيو  [31]مرًن:َوَأْوَصاِني بِالصَََّلِة{ (َوَجَعَلِني ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكْنتُ 19نَِبيِّا)

بػَُّروا َءايَاتِِو َولَِيَتذَكََّر ُأوُلو  ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم: }ِكَتاٌب َأنْػَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌؾ لَِيدَّ
 [.29]ص: اْْلَْلَباِب{

داخل ُب بيت اهلل  فمن اتبع عقلو، وأحل ما أحل الكتاب، وحـر ما حـر الكتاب، فهو
[، وقاؿ صفي اهلل نوح 97]آؿ عمراف: }َوَمْن َدَخَلُو َكاَف َءاِمًنا{ الذي ذكره حْب يقوؿ:

6 }َربّْ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَػْيِتَي ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِنيَن ٣بالقو
 [.28]نوح: َواْلُمْؤِمَناِت{
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(ِفيِو َءايَاٌت 52}ُمَبارًَكا َوُىًدى لِْلَعاَلِميَن)  سبحانو:فهذا البيت مبارؾ كما ذكره اهلل
ـُ ِإبْػَراِىيَم َوَمْن َدَخَلُو َكاَف َءاِمًنا{ }َولِلَِّو َعَلى  ٍب قاؿ: ،[97ػ96]آؿ عمراف: بَػيػَّْناٌت َمَقا

َو َغِنيّّ َعِن النَّاِس ِحجُّ اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسبِيًَل َوَمْن َكَفَر فَِإفَّ اللَّ 
 [.97]آؿ عمراف: ({53اْلَعاَلِميَن)

 قولو: من كفر، يعِب: من أعرض عن عبادتو، فقد كفر ٖبالقو.

ٍب قاؿ سبحانو ٣بليلو إبراىيم، األوَّاه ا٢بليم، والبنو إ٠باعيل الذبيح عليهما  
َي لِلطَّائِِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّكَِّع }َوَعِهْدنَا ِإَلى ِإبْػَراِىيَم َوِإْسَماِعيَل َأْف َطهَّْرا بَػْيتِ  السالـ:

 [.125]البقرة: السُُّجوِد{

أمرٮبا عز وجل أف يعلما ٝبيع خلقو ما يقرّٔم إليو، من الدين والطهارة، 
بْػَراِىيَم َمَكاَف  الكفر والنجاسة، كما قاؿ سبحانو:عن   ([489])ويباعدىم }َوِإْذ بَػوَّْأنَا إِلِ

اْلبَػْيِت َأْف ََل ُتْشِرْؾ ِبي َشْيًئا َوَطهّْْر بَػْيِتَي لِلطَّائِِفيَن َواْلَقائِِميَن َوالرُّكَِّع 
ْلُمْشرُِكوَف َنَجٌس َفََل }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ِإنََّما ا [، وقاؿ سبحانو:26]ا٢بج: السُُّجوِد{

ـَ بَػْعَد َعاِمِهْم َىَذا{  [ اآلية.28]التوبة: يَػْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَرا

بْب سبحانو ُب آي كثّبة أف الطهارة للبيت ىو التقرب إذل رب البيت، ٗبا يرضيو من 
 األعماؿ الصا٢بة.

}رَْحَمُة اللَِّو َوبَػرََكاتُُو َعَلْيُكْم َأْىَل اْلبَػْيِت ِإنَُّو َحِميٌد  :([490])وكذلك قاؿ سبحانو إلبراىيم 
 [.73]ىود:َمِجيٌد{

َنا إَِلى ُموَسى َوَأِخيِو َأْف تَػبَػوَّآ ِلَقْوِمُكَما  وقاؿ لكليمو وأخيو ىاروف: ِبِمْصَر بُػُيوتًا }َوَأْوَحيػْ
َلًة َوَأِقيُموا الصَََّلَة َوَبشِّْر اْلُمْؤِمِنيَن{  [.87]يونس:َواْجَعُلوا بُػُيوَتُكْم ِقبػْ

أف ٛباـ ا٢بج أداء ٝبيع الفرائض، وأمرٮبا أف يعلما  }َوأَِقيُموا الصَََّلَة{ فدؿ بقولو سبحانو:
َلًة{ :([491])قومهما دين أىل القبلة؛ لقولو  .}َواْجَعُلوا بُػُيوَتُكْم ِقبػْ
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}ِإنََّما يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس َأْىَل اْلبَػْيِت  وقاؿ سبحانو لرسولو وأىل بيتو:
 [.33]األحزاب:َويَُطهّْرَُكْم َتْطِهيًرا{

وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ١بميع أمتو:))إين تارؾ فيكم ما إف ٛبسكتم ّٔما 
لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب اهلل وعَبٌب أىل بيٍب إف اللطيف ا٣ببّب نبأين أهنما لن يفَبقا 

 .([492])حٌب يردا عليَّ ا٢بوض((
بْب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف حبل اهلل الذي جاء بو صفي اهلل آدـ ٩بدود، ُب ٝبيع 

 أوالده إذل آخر الدنيا.

]آؿ  }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّو َجِميًعا{ وكذلك قاؿ سبحانو ُب رسولو ٧بمد، ١بميع خلقو:
 [.103عمراف:

النيب أف ىذا ا٢ببل ال ينقطع حٌب يردوا عليو حوضو؛ ولذلك قاؿ صلى اهلل عليو وذكر 
 .([493])وآلو وسلم: ))مثل أىل بيٍب فيكم كسفينة نوح((

 األولْب، بالرسل والكتب.فعبادة اهلل على اآلخرين، كعبادتو على 

  
  
  

وكذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف اهلل ٱبتم األئمة ا٥بادين 
اهلل، فاعلم ((، فقولو ىذا يدؿ على أف حبل ا٤بهدي موصوؿ ٕببل ([494])با٤بهدي
 علماً يقيناً.   ([495]) ذلك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ]ذكر فضائل اإلماـ زيد بن علي بن ا٢بسْب بن علي صلوات اهلل عليهم أٝبعْب[

قاؿ: أخربين أيب أمّبا٤بؤمنْب، قاؿ: أخربين رسوؿ اهلل عن ا٢بسن بن علي عليهما السالـ 
: ))ٱبرج منَّا ُب آخر الزماف رجل يقاؿ لو: زيد، ([496])صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ
فإذا قتل صعد بروحو إذل السماء الدنيا، فيقوؿ لو النبيوف:  فينهب ملك السلطاف، فيقتل،

جزى اهلل عنا نبيك أفضل ا١بزاء، كما شهد لنا بالبالغ، وأقوؿ لو أنا: أقررت عيِب يابِب، 
وأديت عِب، ٍب يشيعو أىل ٠باء إذل ٠باء، حٌب ينتهى بروحو إذل اهلل عز وجل، ويأٌب 

، فيقاؿ: ىؤالء ([497])، بأيديهم أمثاؿ الطوامّبأصحابو يـو القيامة يتخللوف رقاب الناس
 خلف ا٣بلف، ودعاة ا٢بق إذل رب العا٤بْب((.

و عن أيب جعفر ٧بمد بن علي عليهما السالـ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآل
وسلم للحسْب بن علي عليهما السالـ: ))يا حسْب ٱبرج من صلبك رجل يقاؿ لو زيد 
يتخطى ىو وأصحابو رقاب الناس يـو القيامة، غراً ٧بجلْب، يدخلوف ا١بنة أٝبعْب بغّب 

 ((.([498])حساب

أف طائفة أتوا أبا جعفر ٧بمد بن علي عليهما السالـ، وىو يومئٍذ  ([499])عن أيب ٨بنف
 يعو ؟.با٤بدينة، وذلك قبل خروج أخيو زيد بن علي، فقالوا لو: إف فينا أخاؾ زيداً فنبا

 قاؿ: نعم فبايعوه إنو اليـو ألفضلنا.

 وقاؿ: ما ولد فينا أشبو بعلي بن أيب طالب منو.

عن الزىري قاؿ: دخل زيد بن علي عليو السالـ على ىشاـ بن عبدا٤بلك، فسلم عليو، 
فرد ىشاـ ػ لعنو اهلل ػ عليو السالـ، ورفع ٦بلسو، وأقبل عليو بوجهو، وتبسم إليو، فأقبل زيٌد 

ىشاـ، فقاؿ: اتق اهلل أيها ا٤برء، فما أحد من خلق اهلل فوؽ أف يؤمر بتقوى اهلل، وال على 
أحٌد دوف أف يأمر بتقوى اهلل، كفاؾ كبّبة أف تكوف من الذين إذا أمروا بتقوى اهلل، 

 استفزىم الشيطاف، وأخذهتم العزة باإلٍب.
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سك ُب غّب موضعها، فقاؿ ىشاـ: ىذا ٙبقيق ما رفع إرلَّ منك، ومن أمرؾ أف تضع نف
على نفسك، واعرؼ قدرؾ، وال   ([500])وترفعها عن مكاهنا ؟ فاربع

 سلطانك، وال ٚبالفن على إمامك.  ([501])تشاورف

فقاؿ زيد: من وضع نفسو ُب غّب موضعها، أٍب بربو، ومن رفع نفسو عن مكاهنا، خسر 
نفسو، ومن دل يعرؼ قدر نفسو، ضل عن سبيل ربو، ومن شاور سلطانو وخالف إمامو، 

على خالقو، وتسمى باسم ىلك؛ أفتدري من ذلك يا ىشاـ ؟ ذلك من عصى ربو، وتكرب 
 ليس لو؛ وأمَّا الذي أمرؾ بتقوى اهلل، فقد أدَّى إذل اهلل النصيحة فيك، ودلك على رشدؾ.

 ٍبَّ وذلَّ خارجاً.

(.[502])فقاؿ ىشاـ: يقولوف قد ذىب أىل ىذا البيت؛ ىيهات ما ذىبوا ما داـ ىذا فيهم
 

قاؿ: كنَّا عند زيد بن علي عليو السالـ، فجاءه أبو ا٣بطاب فكلمو،  ([503])عن أيب خالد
، وشيعتنا يتهافتوف ُب النار هتافتاً؛ رسوؿ ([504])فقاؿ لو زيد: )اتق اهلل فإين قدمت إليكم

اهلل جدنا، وا٤بؤمن ا٤بهاجر معو أبونا، وزوجتو خدٯبة ابنة خويلد جدتنا، وابنتو فاطمة أمنا، 
ٗبثل ما نزلنا؛ فاهلل بيننا وبْب من غال فينا، ووضعنا على غّب فمن أىلو إالّ من نزؿ منو 

حدنا، وقاؿ فينا ما ال نقوؿ ُب أنفسنا؛ ا٤بعصوموف منَّا ٟبسة: رسوؿ اهلل، وأمّب ا٤بؤمنْب 
علي، وفاطمة وا٢بسن وا٢بسْب عليهم السالـ؛ وأمَّا سائرنا أىل البيت فيذنب كما يذنب 

منَّا ضعف األجر، وللمسيء منَّا   ([505])لمحسنالناس، وٰبسن كما ٰبسن الناس؛ ل
}يَاِنَساَء النَِّبيّْ َمْن يَْأِت ِمْنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة ُمبَػيػَّْنٍة  اهلل سبحانو قاؿ:  ضعف العقاب؛ ألف

[ اآلية؛ أفَبوف أف رجالنا ليسوا من 30]األحزاب: ا اْلَعَذاُب ِضْعَفْيِن{ُيَضاَعْف َلهَ 
 نسائنا؟.

اهلل   أال إنَّا أىل البيت، ليس ٱبلو من أف يكوف منَّا مأمونوف على الكتاب والسنة؛ ألف 
 [.28]الزخرؼ: }َوَجَعَلَها َكِلَمًة بَاِقَيًة ِفي َعِقِبِو لََعلَُّهْم يَػْرِجُعوَف{سبحانو قاؿ:
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دوننا، وعلم من    ([506]) فإذا ضل الناس، دل يكن ا٥بادي إالّ منَّا؛ علمنا ِعْلماً جهلو من
فقهناه من علمنا، ودل يضرنا ما ىو فوقنا ِعْلماً دل يبلغو علمنا، فلم يضر من ىو دوننا ما 

 فاتنا فيو غّبنا، ٩بَّا دل يبلغو علمنا.

كانت ا١بماعة أحّب إذل أمّب ا٤بؤمنْب من الفرقة، ٍب ا١بماعة بعد الفرقة على السيف، إالّ 
 أف أمة ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم جالت عليو جولة(.

الـ يقوؿ: )اللهم ال ٘بعلِب عن سعيد بن خثيم قاؿ: ٠بعت جعفر بن ٧بمد عليهما الس
٩بن تقدـ فمرؽ، وال ٩بن تأخر فمحق، واجعلِب من النمط األوسط، واجعلِب حياً سعيداً، 

 وميتاً شهيداً(.

 قاؿ: قلت: يا ابن رسوؿ اهلل، من ىذا الذي تقدـ فمرؽ ؟.

وزعموا أنا  قاؿ: )ىؤالء الرَّافضة ا٤بتقدمة، ٞبلوا الناس على رقابنا، وادعوا فينا ما ليس لنا، 
 نعلم الغيب؛ اللهم إين أبرأ إليك منهم(.

 قاؿ: قلت: يا ابن رسوؿ اهلل، من ىذا الذي تأخر فمحق ؟.

 اليهود(.لنا من  ([507])قاؿ: )ىؤالء ا٤برجئة السامرية، ىم أعدى 

 قاؿ: قلت: يا ابن رسوؿ اهلل، فمن النمط األوسط ؟. 

قاؿ: )أصحاب عمي زيد؛ أنت يا شيخ وأصحابك قـو ٞبلونا على حواجبهم ػ قاؿ: 
السيوؼ دوننا ٔبباىهم، والقنا دوننا بنحورىم،   ([508])وأشار بيده إذل حاجبو ػ وناشروا

أولئك ُب الرفيق األعلى، من ٠بع منهم واعيتنا، وأجاب منهم داعينا، فاستشهد، فهو 
شهيد مع شهداء بدر، ٕبفظو لرسوؿ اهلل فينا بعد موتو، ومن كاف يظهر فضلنا وينتظر 

ألمر شهيداً، فإذا مات، كاف مع أمرنا، ويوارل ولينا، ويعادي عدونا، فهو شهيد ٲبر على ا
 الشهداء(.

 يا ابن رسوؿ اهلل، ما أحسن ىذا ا٢بديث !. قلت:

عن ٧بمد بن كثّب، قاؿ: قاؿ عبداهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب عليهم 
وبْب الناس علي بن أيب طالب عليو السالـ، وعالمة ما   ([509])السالـ: )عالمة ما بيننا
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بيننا وبْب شيعتنا زيد بن علي عليو السالـ؛ من توذل زيداً على صفتو، توليناه؛ ومن بريء 
 زيداً كاف صحيحاً، إف زيداً كاف صحيحاً(.من زيد على صفتو، برئنا منو؛ إف 

ٍب قاؿ: )اللهم إين أشهدؾ، وأشهد ٞبلة عرشك، ومالئكتك، ومن حضرين من خلقك، 
أين أتوذل زيد بن علي، وأبرأ إليك ٩بن بريء منو، ومن أصحابو؛ مضى واهلل زيد ما خلف 

فأوضح للناس الطريق؛ أما واهلل إف   ([510])فينا لدين وال لدنيا مثلو؛ أضحى زيٌد ُب العراؽ
٤با أوضح للناس من   ؛([511])أوثق خصاؿ زيد عندي أنو ثبت ا١بناف، واللساف واألركاف

 كتاب رّٔم، وسنة نبيهم صلى اهلل عليو وآلو وسلم(.

 ٍب قاؿ: )واهلل ما على ظهر األرض رابطة غّبكم معاشر الزيدية(.

عن سهل بن سليماف الرازي قاؿ: حدثِب أيب قاؿ: شهدت زيد بن علي عليهما السالـ، 
أّٔى وال أكثر ٝبوعاً، وال أوفر    ([512]) يوماً قطيـو خرج حملاربة القـو بالكوفة، فلم أرى 

سالحاً، وال أشد رجااًل، وال أكثرقرآناً وفقهاً، من أصحاب زيد بن علي، فخرج عليهم زيد 
مصحف،   ([513])و عمامة سوداء، وبْب يدي قرموسوبن علي، على بغلٍة شهباء، وعلي

فقاؿ: )أيها الناس، أعينوين على أنباط أىل الشاـ، فواهلل ما يعينِب عليهم أحد، إالّ رجوت 
حٌب ٯبوز الصراط، ويدخل ا١بنة؛ واهلل ما قمت ىذا ا٤بقاـ، لو أف ٯبيء يـو القيامة، آمناً 

 حٌب علمت التأويل والتنزيل، واحملكم وا٤بتشابو، وا٢بالؿ وا٢براـ، وما بْب الدفتْب(.

علم اهلل، وورثة وحي اهلل، وعَبة نيب اهلل؛ وشيعتنا والة   ٍب قاؿ: )٫بن والة أمر اهلل، وخزاف
 توبة إالّ منهم، وال ٱبتص بالرٞبة يـو القيامة سواىم(.الشمس والقمر، واهلل، التقبل ال

عن أيب خالد الواسطي قاؿ: ٠بعت زيد بن علي عليهما السالـ، اليـو الذي خرج ]فيو[ 
يقوؿ: )اللهم انتقم لنفسك ولدينك، ولكتابك ولنبيك، وألىل بيتك وألوليائك من 

 ا٤بؤمنْب(.

، قاؿ: )اللهم مرضاتك طلبت، ولعدوؾ قاؿ: و٤بَّا خفقت الراية على رأس زيد بن علي
 نصبت، وىذا ا١بهد مِب وأنت ا٤بستعاف(.
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عن ٰبٓب بن زيد قاؿ: قاؿ رل جعفر بن ٧بمد، يـو ودَّعتو: أقريء عمي زيداً مِب السَّالـ، 
وال يرينا مكروىاً فيك؛ يا عم،   ([514])وقل لو: يا عم، أسأؿ اهلل أف ينصرؾ، وأف يعينك

 إف كنت أزعم أنِب إماـ عليك، فأنا مشرؾ.

قاؿ: و٤بَّا بلغو قتل عمو زيد، تغرغرتا
عيناه؛ ٍب قاؿ: ذىب ػ واهلل ػ عمي زيد   ([515])

وأصحابو، على ما ذىب علي بن أيب طالب وا٢بسن وا٢بسْب، شهداء إذل ا١بنة؛ التابع 
لعمي زيد مؤمن، والشاؾ فيو ضاؿ، والراد عليو كافر؛ أما واهلل ما من عمل ألقى اهلل بو 

العمل الذي لقي اهلل بو زيد، وإنو لدين اهلل الذي أدينو؛ كاف ػ واهلل ػ عمي أحب إرلَّ من 
هلل حلماً وعلماً، كاف ػ وا ([516])زيٌد أبذلنا ٤بلكو، وأوصلنا لرٞبو، كاف ػ واهلل ػ عمي زيد ملي
عمي مثل عمي؛ ومضى ػ واهلل ػ   ػ عمي زيد أرجلنا لدنيانا وآخرتنا؛ واهلل ما كاف فينا زماف

 عمي على ما مضى عليو آباؤه.

 قاؿ القاسم بن كثّب: قلنا لو: ما تقوؿ يا ابن رسوؿ اهلل، فيمن قُِتَل مع عمك زيد ؟. 

زيد، كمن قتل مع ا٢بسْب، ومن قتل مع ا٢بسْب، كمن قتل مع    ([517])قاؿ: من قتل مع 
 علي، ومن قتل مع علي، كمن قتل مع النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم.

بن حدثِب علي بن ا٢بسْب بن القاسم بن إبراىيم، قاؿ: قلت البن أخي ا٢بسن بن عبداهلل 
 ا٢بسْب: اعلم أف أخي وابن أخي ماتا، وأنا صغّب، فأيهما كاف أفضل؟.

 قاؿ: أيب كاف رجالً فاضاًل؛ وأمَّا ٧بمد بن ا٥بادي فكاف شبيو جربيل عليو السالـ. 

وحدثِب عمي أفَّ ا٥بادي إذل ا٢بق أمر ٝباعة من الطربيْب، أف يصّبوا إذل ابنو ٧بمد، وكاف 
 )إ٭با أنتم تذىبوف إذل رجل كنفسي(. عليهما السالـ.معسكره ُب بلد، فقاؿ ٥بم: 

وحدثِب قـو من الطربيْب أثق ّٔم، أف ا٢بسْب بن عبداهلل الطربي سأؿ ا٥بادي إذل ا٢بق، أف 
 يريو كتاب ا١بفر؛ لينظر ىل ٯبد فيو ا٠بو.

قاؿ لو ا٥بادي عليو السالـ: ا٠بي ٰبٓب وٰبٓب ُب الناس كثّب، ولكن انظر إذل فعلي، فإف  
اف موافقاً للكتاب والسنة، فطاعٍب واجبة عليك، وإف كاف ٨بالفاً ٥بما، فال سبيل رل ك
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عليك؛ وأمَّا كتاب ا١بفر فال ٰبل رل أف أريكو وال غّبؾ، فهؤالء أىل بيٍب أيب وأخي 
 وأوالدي وبنو عمي، ما رآه أحد منهم إالّ ابِب ٧بمد، وقفتو على شيء منو.

أف اإلماـ حدثهم عندما بُب ا٤بسجد فكتب فيو: ىذا ٩بَّا أمر بعملو  ([518]) ٍب حدثوين
 اإلماـ ا٤برتضى.

قاؿ ٥بم: االسم الذي كتبتو ُب قبلة ا٤بسجد وجدتو ُب بعض الكتب؛ وىو يومي ٥بم إذل   
 ٫بو ما ٠بعوا من ا٥بادي عليو السالـ. كتاب ا١بفر، على

ورووه عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، أنو قاؿ البنتو فاطمة: ))منَّا ٧بمد 
ا٤بصطفى وىو أبوؾ، و٧بمد ا٤برتضى وىو ابنك، ومنَّا ٧بمد ا٤بهدي وىو من أوالدؾ، الذي 

 األنبياء بأبيك((.  ([519])ٱبتم اهلل بو األئمة ا٥بادين كما ختم

قاؿ ٧بمد بن ا٢بسن بن القاسم ُب كتابو إذل الطربيْب، فذكر فيو إمامة اإلماـ ٧بمد بن 
ٗبقاـ ا٥بادي عليو السالـ، يقوؿ فيو: إنو أكمل أوالد الرسوؿ، وأحقهم باإلمامة، وأوالىم 

 الرسوؿ.

 :([520]) قاؿ ا٥بادي إذل ا٢بق ُب ابنو اإلماـ ا٤برتضى لدين اهلل، عليهما السالـ
 ومن ىو لإلسالـ ركٌن معاضدٌ 
 ومن ىو با٤بعروؼ يأمر جهده

 للفسوؽ وللكفرومن ىو جاؼ   
وينهى عن الفحشاء والفسق 

 والشر

 ولبعضهم ُب اإلماـ رضي اهلل عنو:

 برح ا٣بفاء والت حْب خفاء   ىذا النقيب آلؿ أٞبد كلهم

ا٥بادي إذل ا٢بق عليهما السالـ: إف ا٥بادي إذل ا٢بق   قاؿ اإلماـ ا٤برتضى لدين اهلل ُب أبيو
 األنبياء.٩با أخربت بو العلماء، وبشرت بقيامو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ]ذكر خطايا األنبياء صلوات اهلل عليهم[

اعلم يا أخي، أين قد عرفتك ٗبعصية إبليس من ا١بن، وٗبعصية ابن آدـ من اإلنس، الذي 
قتل أخاه، وأهنما تعمدا ا٤بعصية على وجو التجرب، والعتو والتكرب، كما قاؿ اهلل 

[، وقاؿ سبحانو ُب 74]ص: َواْسَتْكبَػَر وََكاَف ِمَن اْلَكاِفرِيَن{}ِإَلَّ ِإبِْليَس أََبى  سبحانو:
[؛ 30]ا٤بائدة: }َفَطوََّعْت َلُو نَػْفُسُو قَػْتَل َأِخيِو فَػَقتَػَلُو فََأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسرِيَن{ ابن آدـ:

فهذاف أوؿ من شرع ا٤بعصية ُب ا١بن واإلنس، وابتدعا وأسساىا من تلقاء أنفسهما، 
العقل وا٥بوى متضاداف متبايناف؛ والعقل يدعو إذل ا٣بّب والرشد   عقو٥بما؛ألف ورفضا رشد

والصالح والسداد، وا٥بوى يدعو إذل الظلم وا١بور والفساد؛ فمن تبع عقلو أفلح، ومن تبع 
 ىواه خسر.

تبع إبليس وابن آدـ ىوى أنفسهما، ٍب أصرا على ذلك ودل يقلعا، فكل من عصا خالقو 
، فهو تابع ٥بما إذل آخر الدنيا؛ ولذلك أمر اهلل رسولو أف يتعوذ بو عز من ا١بن واإلنس

وجل من شرٮبا ووسوستهما؛ إذ تبعا وسوسة أنفسهما، وابتدعاىا ُب الثقلْب ور٠باىا فيهم،  
(ِمْن َشرّْ 1(ِإلَِو النَّاِس)1(َمِلِك النَّاِس)1}ُقْل َأُعوُذ ِبَربّْ النَّاِس) كما قاؿ لرسولو:

(ِمَن اْلِجنَِّة 1(الَِّذي يُػَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاِس)3ِس اْلَخنَّاِس)اْلَوْسَوا
 [.6ػ1]الناس: ({2َوالنَّاِس)

فقاؿ: من شر الوسواس؛ والوسواس فهو الشيطاف، وا٣بنَّاس فهو الذي ٱبنس عن أعْب  
ن }م الناس، فال يرونو، فهذا إبليس وىو من ا١بن وىو الذي أغوى آدـ، ٍب قاؿ سبحانو:

فأمر اهلل نبيو أف يتعوذ من شر شياطْب ا١بن  ([521])ىم اإلنس وا١بن الِجنَّة والناس{
ْنِس َواْلِجنّْ  واإلنس، وُب ذلك ما يقوؿ سبحانو: يُوِحي بَػْعُضُهْم ِإَلى }َعُدوِّا َشَياِطيَن اإْلِ

 [.112]األنعاـ: بَػْعٍض زُْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُرورًا{

والشياطْب من اإلنس أقوى على اإلنس وأشر عليهم من شياطْب ا١بن؛ فعلى ىذا الوجو 
نسب اهلل عز وجل كل وسوسٍة تكوف من اإلنساف إذل آخر الدنيا، إذل شياطْب ا١بن 
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}فَػَوْسَوَس ِإلَْيِو  ـ عليو السالـ:واإلنس، كما قاؿ سبحانو لصفيو آد
}َوَلَقْد  [؛ فأصل ىذه الوسوسة كانت من آدـ، كما قاؿ سبحانو:120]طو: الشَّْيطَاُف{

ْنَساَف َونَػْعَلُم َما تُػَوْسِوُس ِبِو نَػْفُسُو{  [، فآدـ من اإلنس بل ىو أو٥بم.16]ؽ: َخَلْقَنا اإْلِ

 رسولو ُب كتابو[ ]ذكر وسوسة إبليس وما قصَّ اهلل سبحانو على

منها إذل أيب البشر وإذل ٝبيع أوالده من بر وفاجر؛ فتفسّبه ُب وسوستو على وجو 
اإلضمار، كما ذكر اهلل عز وجل ُب كتابو، ٩بَّا يشاكل ىذا، كقوؿ أوالد يعقوب ألبيهم: 

َـّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها{[، وقولو:82}واسئل القرية{ ]يوسف: [، 92]األنعاـ: }لِتُػْنِذَر ُأ
}ِمْن  [، ٍب قاؿ يوسف عليو السالـ:93]البقره: }َوُأْشرِبُوا ِفي قُػُلوِبِهُم اْلِعْجَل{ وكقولو:

[، وقاؿ أيوب عليو 100]يوسف: بَػْعِد َأْف نَػَزَغ الشَّْيطَاُف بَػْيِني َوبَػْيَن ِإْخَوِتي{
[؛ ٍب قاؿ سبحانو لرسولو: 41:]ص }أَنّْي َمسَِّنَي الشَّْيطَاُف بُِنْصٍب َوَعَذاٍب{ السالـ:

َها فَأَتْػبَػَعُو الشَّْيطَاُف َفَكاَف ِمَن } َناُه َءايَاتَِنا فَاْنَسَلَخ ِمنػْ َواْتُل َعَلْيِهْم نَػَبأَ الَِّذي َءاتَػيػْ
َمثَػُلُو َكَمَثِل (َوَلْو ِشئْػَنا َلَرفَػْعَناُه ِبَها َوَلِكنَُّو َأْخَلَد ِإَلى اْْلَْرِض َواتػََّبَع َىَواُه فَ 131اْلغَاِويَن)

بُوا  رُْكُو يَػْلَهْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّ اْلَكْلِب ِإْف َتْحِمْل َعَلْيِو يَػْلَهْث َأْو تَػتػْ
 [، إذل آخر الدنيا.176ػ175]األعراؼ: ِبآيَاتَِنا{

ضي أال ترى أف اهلل آتى ىذا ا٤بذكور آياتو، وبينها لو، فانسلخ منها من تلقاء نفسو، ور 
 الشيطاف بفعلو؛ إذ ىو موافق لو ُب معصية خالقهما؟.

َنا َلَرفَػْعَناُه  ، يعِب: ىذا اإلنساف، ٍب قاؿ:}َفَكاَف ِمَن اْلَغاِويَن{ ٍب قاؿ: }َوَلْو ِشئػْ
يقوؿ سبحانو: رفعو ّٔذه اآليات وفضلو ّٔا، فلم يقبلها ودل يأخذ ّٔا، بل أخلد إذل  ِبَها{،

تبع ىوى نفسو، وأعرض عن آيات ربو، الٍب رفعو ّٔا ُب دنياه األرض وركن إذل زينتها، وا
 وآخرتو.



بُوا ِبآيَاتَِنا{ ٍب قاؿ سبحانو: [، يقوؿ عز 176]األعراؼ:}َذِلَك َمَثُل اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّ
وجل: كل من كذب بآيتو وأعرض عنها واتبع ىوى نفسو، كاف مثلو كمثل ىذا الذي ظلم 

 نفسو وخسرىا وأىلكها.

رسل اهلل   إف ىذه اآلية ُب نيب من أنبياء اهلل، فقو٥بم فاسد؛ ألف أمَّا قوؿ ا٢بشوية:و 
 .([522])صلوات اهلل عليهم أٝبعْب، ال يصروف على معصية اهلل؛ فهذا مصرىم

}َىَذا ِمْن َعَمِل  عليو السالـ عندما قتل القبطي: ٍب قاؿ موسى
 دل يقل: إف الشيطاف الذي قتلو. ،[، قاؿ: من عمل الشيطاف15]القصص:الشَّْيطَاِف{

والشيطاف الذي عُب بو موسى ٲبكن أف يكوف أراد ابن آدـ الذي قتل أخاه، وأراد إبليس، 
 وكل ذلك جائز.

من نفسو، فهو سادل من شياطْب ا١بن واإلنس، كما قاؿ  ([523])فاإلنساف إذا سلم
}ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّروا فَِإَذا ُىْم  سبحانو:

(َوِإْخَوانُػُهْم يَُمدُّونَػُهْم ِفي اْلَغيّْ ثُمَّ ََل 191ُمْبِصُروَف)
ا٤بتقوف، إذا  ([524])[، يعِب سبحانو: أفَّ أولياءه202ػ201]األعراؼ: ({191يُػْقِصُروَف)
فسهم بشيء من عمل الشيطاف، ٙبصنوا باهلل وآياتو من عمل الشيطاف، حدثتهم أن

وتباعدوا؛ وأفَّ أعداءه إخواف الشياطْب اتبعوه، وعملوا عملو، وٛبادوا ُب الغي ودل يقصروا، 
الشيطاف ليس   ودل يقلعوا منو، ودل يتذكروا فيبعدوا الشيطاف منهم، كما أبعده ا٤بتقوف؛ ألف

}فَِإَذا قَػَرْأَت  ٕببل اهلل وبو عز وجل، كما قاؿ سبحانو لرسولو: لو سلطاف على من اعتصم
(ِإنَُّو لَْيَس َلُو ُسْلطَاٌف َعَلى الَِّذيَن َءاَمُنوا 54اْلُقْرَءاَف فَاْسَتِعْذ بِاللَِّو ِمَن الشَّْيطَاِف الرَِّجيِم)

يَن يَػتَػَولَّْونَُو َوالَِّذيَن ُىْم ِبِو (ِإنََّما ُسْلطَانُُو َعَلى الَّذِ 55َوَعَلى رَبِّْهْم يَػتَػوَكَُّلوَف)
 [.100ػ98]النحل: ({199ُمْشرُِكوَف)

أال ترى أف اهلل قد بْب لرسولو، أنو ليس لعدوه على رسولو وال على من آمن بو وبرسلو  
سبيل وال سلطاف؛ إ٭با سلطانو على الذي يتواله ويشركو ُب معصية خالقو، حٌب يكونا 

 شريكْب ُب ا٤بعصية؟.
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( 19}َوَلَقْد َصدََّؽ َعَلْيِهْم ِإبِْليُس ظَنَُّو فَاتػَّبَػُعوُه ِإَلَّ َفرِيًقا ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن) قاؿ سبحانو: ٍب
}ِإفَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك  [؛ ٍب قاؿ سبحانو:20]سبأ: َوَما َكاَف َلُو َعَلْيِهْم ِمْن ُسْلطَاٍف{

 [.65]االسراء:َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌف{

َؽ َعَلْيِهْم ِإبِْليُس ظَنَُّو فَاتػَّبَػُعوُه{ نو:وقولو سبحا كنحو قوؿ ا٤بلعوف إبليس لربو،  }َولََقْد َصدَّ
أخرتِب إذل يـو القيامة ألحتنكنَّ ذريتو إالّ   إذ يقوؿ لو: أرأيتك ىذا الذي كرمت عليَّ لئن

 قلياًل؛ وقاؿ: فبعزتك ألغوينهم أٝبعْب إالّ عبادؾ منهم ا٤بخلصْب.

}َوقَاَؿ الشَّْيطَاُف َلمَّا ُقِضَي اْْلَْمُر ِإفَّ اللََّو َوَعدَُكْم َوْعَد اْلَحقّْ َوَوَعْدُتُكْم  انو:ٍب قاؿ سبح
فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَف ِلي َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلَطاٍف ِإَلَّ َأْف َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم ِلي َفََل تَػُلوُموِني 

أَنَا ِبُمْصرِِخُكْم َوَما أَنْػُتْم ِبُمْصرِِخيَّ ِإنّْي َكَفْرُت ِبَما َأْشرَْكُتُموِف ِمْن َوُلوُموا أَنْػُفَسُكْم َما 
 [.22]إبراىيم: قَػْبُل{

بْب سبحانو ُب ٝبيع ما ذكر من آياتو لرسولو أف اإلنساف ال يؤتى إالّ من نفسو، وأف 
 الشيطاف ليس لو عليو سبيل.

}ِإنَُّو يَػَراُكْم ُىَو َوقَِبيُلُو ِمْن َحْيُث ََل  ، حْب يقوؿ:وأمَّا قولو سبحانو ُب إبليس وأعوانو 
 [؛ ليس ىذه اآلية توجب أف ا١بن يروف ولد آدـ بأبصارىم.27]األعراؼ:تَػَرْونَػُهْم{

يعلموف من أفعالنا ما  ([525]){، أهنم}ِإنَُّو يَػَراُكْم ُىَو َوقَِبيُلوُ  وٲبكن أف يكوف تفسّب قولو:
}َوِإفَّ  ال نعلم من أعما٥بم، كا٤بالئكة الذين ىم ٰبيطوف بأعمالنا، كما قاؿ سبحانو فيهم:

(يَػْعَلُموَف َما 11(ِكَراًما َكاتِِبيَن)19َعَلْيُكْم َلَحاِفِظيَن)
}ِإنَُّو يَػَراُكْم ُىَو َوقَِبيُلُو ِمْن َحْيُث اهلل عز وجل قاؿ:  [؛ألف10]اإلنفطار: ({11تَػْفَعُلوَف)

[، 105]النساء:}لَِتْحُكَم بَػْيَن النَّاِس ِبَما َأرَاَؾ اللَُّو{ ، كما قاؿ لرسولو:ََل تَػَرْونَػُهْم{
ُتْب }َوَأرِنَا َمَناِسَكَنا وَ  يقوؿ: ٗبا علمك اهلل؛ وقاؿ إبراىيم عليو السالـ:

َنا{ العقل ال يستحسن أف يقدر اهلل عز وجل عدوه   [، يقوؿ: علمنا؛ ألف128]البقره:َعَليػْ
اللعْب، وأتباعو من مردة ا١بن، إذل أف ينظروا عورات ا٤بسلمْب وا٤بسلمات من اآلدميْب؛ 
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نَّ ِمْن َورَاِء }َوِإَذا َسأَْلُتُموُىنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوىُ  ألنو قاؿ للمسلمْب، ُب ٨باطبة ا٤بسلمات:
[؛ ٍب قاؿ سبحانو لرسولو صلى 53]األحزاب:ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوقُػُلوِبِهنَّ{

}ُقْل لِْلُمْؤِمِنيَن يَػُغضُّوا ِمْن َأْبَصارِِىْم َوَيْحَفُظوا فُػُروَجُهْم .....، َوُقْل  اهلل عليو وآلو وسلم:
{لِْلُمْؤِمَناِت يَػْغُضْضَن ِمْن أَ   [.30]النور: ْبَصارِِىنَّ َوَيْحَفْظَن فُػُروَجُهنَّ

وإبليس فهو ٦بتهٌد فيما يعم ا٤بسلمْب بإقراره، إذ يقوؿ ا٤بلعوف: ألغوينهم أٝبعْب، 
 ألحتنكن ذريتو.

َياِطيُن) ٍب قاؿ سبحانو: (تَػنَػزَُّؿ َعَلى ُكلّْ َأفَّاٍؾ 111}َىْل أُنَػبُّْئُكْم َعَلى َمْن تَػنَػزَُّؿ الشَّ
(َأَلْم 113(َوالشَُّعَراُء يَػتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَف)111(يُػْلُقوَف السَّْمَع َوَأْكثَػُرُىْم َكاِذبُوَف)111ٍم)َأثِي

(َوَأنػَُّهْم يَػُقوُلوَف َما ََل 111تَػَر َأنػَُّهْم ِفي ُكلّْ َواٍد يَِهيُموَف)
 [.226ػ221]الشعراء: ({112يَػْفَعُلوَف)

هو شيطاف، وأف بعضهم أولياء بعض؛ فافهمو إف بْب سبحانو أف من خالف قولو فعلو ف
 شاء اهلل.

 ]التمييز بْب معصية إبليس ومن تبعو وبْب معصية آدـ ومن تبعو[

ميّْز يا أخي، بْب ا٤بعصيتْب: بْب معصية إبليس ومن تبعو من مردة ا١بن واإلنس، وبْب 
}َوَعَصى  با٤بعصية فقاؿ:معصية آدـ ومن تبعو من ا٤بؤمنْب؛ ألف اهلل عز وجل قد ذكرٮبا 

ـُ رَبَُّو فَػَغَوى{  [.121]طو: َءاَد

ـَ  ٍب ميَّز بْب معصية إبليس، ومعصية آدـ، فقاؿ سبحانو لرسولو: }َولََقْد َعِهْدنَا ِإَلى َءاَد
[، نسي آدـ قوؿ اهلل لو ُب إبليس: إنو لو 115]طو: ِمْن قَػْبُل فَػَنِسَي َوَلْم َنِجْد َلُو َعْزًما{

دما أشار عليو بأكل ماهناه اهلل عنو، وحلف لو أنو لو ناصح، كما حكى اهلل عدٌو؛ وعن
}َما نَػَهاُكَما رَبُُّكَما َعْن َىِذِه الشََّجَرِة ِإَلَّ َأْف َتُكونَا َمَلَكْيِن َأْو َتُكونَا ِمَن  عنو، إذ يقوؿ لو:

ُىَما 11)(َوقَاَسَمُهَما ِإنّْي َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحينَ 19اْلَخاِلِديَن) (َفَدَلَّ
 [.22ػ20]األعراؼ: ِبُغُروٍر{



فلو ذكر عليو السالـ، عند ىذه ا٤بخاطبة، قوؿ اهلل ُب ا٤بلعوف دل يغَب بقولو، وعلم أنو يريد 
 ىالكو، ودل يقرب الشجرة، كما هناه اهلل عنها.

ولعلم اهلل سبحانو أف إبليس يأمره ٗبعصية خالقو، قدـ إليو خربه، وحذره منو، وقاؿ 
ـُ ِإفَّ َىَذا َعُدوّّ َلَك َوِلَزْوِجَك َفََل ُيْخرَِجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة  لو: }يَاآَد

 [.117]طو: فَػَتْشَقى{

فلما غفل عليو السالـ وزؿَّ وأخطأ، أزاؿ اهلل نعمتو منو، فلزمو الشقاء، والعمل ُب طلب 
}ِإفَّ َلَك َأَلَّ َتُجوَع  نو:ا٤بعيشة، وكاف مكفياً ُب ا١بنَّة، غنياً عن العمل، كما قاؿ سبحا

كاف ُب  ،[119]طو: ({115( َوَأنََّك ََل َتْظَمأُ ِفيَها َوََل َتْضَحى)114ِفيَها َوََل تَػْعَرى)
وسالمة، ونعمة سابغة؛ فلما عصى ربو، أخرجو ، ومعيشة رغدة، وسيمة، ([526])ظل بارد

منها، ٍب سألو أف يعيد عليو تلك النعمة، فأىب عز وجل أف يردىا، إالّ أنو قد قبل توبتو، 
 وامتنانو، إنو مناٌف كرًن.عثرتو بفضلو   ([527]) وعفا عنو، وأقاؿ

ال يتعمد معصية خالقو أبداً؛ ألنو لو كاف ذلك   (،[528]) ٍب اعلم أف نبياً من أنبياء اهلل 
القدرية، لكاف ُب ذلك وىٌن ُب التوحيد يكوف عليهم السالـ، كما قالت ا٢بشوية، آّربة 

الذي اختصهم بالرسالة، وقلدىم األمانة إذل ٝبيع خلقو، عادل بعواقب   والرسالة؛ ألف
أمورىم، وبصّب ّٔم، وعلمو ٗبا سيكوف من أفعا٥بم، كعلمو ٗبا كاف وظهر منهم؛ ألنو عز 

ُأْرِسَل ِإلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ  }فَػَلَنْسأََلنَّ الَِّذينَ  وجل العادل بنفسو، كما قاؿ سبحانو:
 [.7ػ6]األعراؼ: ({3(فَػَلنَػُقصَّنَّ َعَلْيِهْم بِِعْلٍم َوَما ُكنَّا َغائِِبيَن)2اْلُمْرَسِليَن)

فعلمو سبحانو ّٔم أهنم سيبلغوف رسالتو، ويؤدوف أمانتو، اختياراً منهم لرضى خالقهم، 
}ِإفَّ اللََّو اْصَطَفى  كما قاؿ سبحانو فيهم:و٘بنباً لسخطو، اصطفاىم واختارىم واجتباىم،  

ـَ َونُوًحا َوَءاَؿ ِإبْػَراِىيَم َوَءاَؿ ِعْمَراَف َعَلى اْلَعاَلِميَن) (ُذرّْيًَّة بَػْعُضَها ِمْن بَػْعٍض َواللَُّو 11َءاَد
 [.34ػ33]آؿ عمراف: ({13َسِميٌع َعِليٌم)

أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم خاف وتعدَّى، فقد طعن على  ([529])فمن زعم
ْرِسل، وأنكر عليو علمو، فمن

ُ
اصطفاه اهلل وقلده أداء أمانتو إذل خلقو؛ فمن أنكر  ([530])ا٤ب
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علم اهلل ُب رسلو وُب غّبىم، فقد نسب إذل اهلل سبحانو ضد العلم، وضده ا١بهل، أو 
وصفو سبحانو بضد العدؿ، وىو ا١بور، فتعاذل عز وجل عن ا١بهل وا١بور، وتقدس عن 

 والعجز.  ([531])ا١بهل

إالّ مصطفًى قوياً، مستحقاً   ([532])فإذا صح أنو سبحانو ال ٱبتار إالّ أميناً، وال يقلد أمتو
ربو، فقد صح أف معاصي األنبياء على وجو الغفلة والغلط، والنسياف والزلل، ال ٤با قلده 

على وجو التمرد والطغياف، واالجَباء على الواحد ا٤بنَّاف؛ ولذلك ميَّز بْب صفيو أيب البشر، 
وبْب عدوه إبليس اللعْب، ُب الفعل واالسم، و٠باٮبا إمامْب، قاؿ سبحانو فيهما، وفيمن 

َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل  رار والفجار، فقاؿ:تبعهما من األب ًة يَػْهُدوَف بِأَْمرِنَا َوَأْوَحيػْ }َوَجَعْلَناُىْم أَئِمَّ
ـَ الصَََّلِة{، إلى قولو6 }ِإفَّ َىِذِه ُأمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكْم  َراِت َوِإقَا اْلَخيػْ

ًة يَْدُعوَف ِإَلى النَّاِر{، وقاؿ ُب إبليس وشيعتو:  ،([533])فَاْعُبُدوِف{ ]إذل  }َوَجَعْلَناُىْم أَئِمَّ
 [.42ػ41]القصص: 6 }َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة ُىْم ِمَن اْلَمْقُبوِحيَن{قولو[

}َلُهْم  وأتباعو ملعونوف ُب دنياىم، مقبوحوف ُب آخرهتم، كما قاؿ سبحانو فيهم:إبليس 
نْػَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اْْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم{ ٍب قاؿ سبحانو  ،[114]البقره: ِفي الدُّ

ُهْم َأْجَمِعيَن{ إلبليس:  [.85]ص: }َْلَْمَْلَفَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِممَّْن تَِبَعَك ِمنػْ

[، آدـ ومن 7]الشورى: }َفرِيٌق ِفي اْلَجنَِّة َوَفرِيٌق ِفي السَِّعيِر{ وقاؿ سبحانو ُب الفريقْب: 
تبعو ُب ا١بنة، وإبليس ومن تبعو ُب النار؛ ٮبا حزباف: حزب اهلل وحزب الشيطاف، فحزب 
 اهلل ىم الغالبوف ا٤بفلحوف ُب الدنيا واآلخرة، وحزب الشيطاف ىم ا٣باسروف ا٤بلعونوف ُب

}َكَتَب اللَُّو َْلَْغِلَبنَّ َأنَا َوُرُسِلي ِإفَّ اللََّو َقِويّّ  الدنيا واآلخرة، كما قاؿ سبحانو:
[؛ فكما ال يغلب عز وجل، فكذلك أولياؤه ال يغلبوف وال ٱبذلوف، 21]آّادلة: َعزِيٌز{

 وال يهابوف ُب دنياىم وآخرهتم، فافهم إف شاء اهلل.
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 عض[]تفضيل الرسل بعضهم على ب

}َولََقْد َفضَّْلَنا بَػْعَض  ٍب اعلم أف اهلل فضَّل رسلو، بعضهم على بعض، كما قاؿ سبحانو:
}تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا  [، وقاؿ:55]االسراء: النَِّبيّْيَن َعَلى بَػْعٍض َوَءاتَػيْػَنا َداُوَد زَبُورًا{

ُهْم َمْن َكلََّم اللَُّو َورَ  َفَع بَػْعَضُهْم َدرََجاٍت َوَءاتَػيْػَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم بَػْعَضُهْم َعَلى بَػْعٍض ِمنػْ
 [.253]البقرة:اْلبَػيػَّْناِت َوأَيَّْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدِس{

دل يسم الفاضل من ا٤بفضوؿ، ودل ٲبيَّز بينهما، فيعرؼ كل واحد منهما بفضلو، إالّ أنو 
قتداء ّٔم، كما قاؿ سبحانو أٝبل األمر ُب فضل ٝبيعهم، وأمر خلقو بإقرار فضلهم واال

}َوِإْذ قَاَؿ ِإبْػَراِىيُم  لرسولو، ُب خليلو إبراىيم، األوَّاه ا٢بليم، وُب ذريتو األطيبْب الكراـ:
(وََكَذِلَك نُِري 33ِْلَبِيِو َءاَزَر َأتَػتَِّخُذ َأْصَناًما َءاِلَهًة ِإنّْي َأرَاَؾ َوقَػْوَمَك ِفي َضََلٍؿ ُمِبيٍن)

 [.75ػ74]األنعاـ:({31ُكوَت السََّمَواِت َواْْلَْرِض َولَِيُكوَف ِمَن اْلُموِقِنيَن)ِإبْػَراِىيَم َملَ 

َناَىا ِإبْػَراِىيَم َعَلى قَػْوِمِو نَػْرَفُع َدرََجاٍت َمْن َنَشاُء ِإفَّ  ٍب قاؿ سبحانو: تُػَنا َءاتَػيػْ }َوتِْلَك ُحجَّ
َنا لَُو ِإْسَحاَؽ وَ 41رَبََّك َحِكيٌم َعِليٌم) يَػْعُقوَب ُكَلِّ َىَديْػَنا َونُوًحا َىَديْػَنا ِمْن قَػْبُل (َوَوَىبػْ

َوِمْن ُذرّْيَِّتِو َداُوَد َوُسَلْيَماَف َوَأيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَىاُروَف وََكَذِلَك َنْجِزي 
َماِعيَل (َوِإسْ 41(َوزََكرِيَّا َوَيْحَيى َوِعيَسى َوِإْلَياَس ُكلّّ ِمَن الصَّاِلِحيَن)43اْلُمْحِسِنيَن)

(َوِمْن َءابَائِِهْم َوُذرّْيَّاتِِهْم َوِإْخَوانِِهْم 42َواْلَيَسَع َويُوُنَس َولُوطًا وَُكَلِّ َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِميَن)
َناُىْم َوَىَديْػَناُىْم ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم) (َذِلَك ُىَدى اللَِّو يَػْهِدي ِبِو َمْن َيَشاُء ِمْن 43َواْجَتبَػيػْ

ُهْم َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف)ِعبَ  َناُىُم اْلِكَتاَب 44اِدِه َوَلْو َأْشرَُكوا َلَحِبَط َعنػْ (ُأولَِئَك الَِّذيَن َءاتَػيػْ
ْلَنا ِبَها قَػْوًما لَْيُسوا ِبَها  َة فَِإْف َيْكُفْر ِبَها َىُؤََلِء فَػَقْد وَكَّ َواْلُحْكَم َوالنُّبُػوَّ

 [.90ػ83]األنعاـ: َىَدى اللَُّو فَِبُهَداُىُم اقْػَتِدِه{ (ُأولَِئَك الَِّذينَ 45ِبَكاِفرِيَن)

ْلَنا ِبَها قَػْوًما لَْيُسوا ِبَها ِبَكاِفرِيَن{ تفسّب قولو: [ يعِب سبحانو: 89]األنعاـ:}فَػَقْد وَكَّ
 األئمة ا٥بادين الذين ٱبلفوف جدىم ُب أمتو بعده، عليو وعليهم السالـ.



فيو وفيمن تقدمو من رسلو، وذلك قولو: فبهداىم اقتده بْب سبحانو لرسولو أف ىداه واحٌد 
 )إذل آخر الدنيا فقد باف.

ٍب اعلم أفَّ فضل من ُب يده شيء من التوراة كتاب ربو، مشهور، مثل: أصحاب التوراة 
واإل٪بيل، والزبور والفرقاف، والصحف األوذل: صحف إبراىيم وموسى، وكذلك فضل أورل 

 .([534])العلم من الرسل(
ىم ٟبسة: موسى وداود وسليماف وعيسى  وقاؿ اإلماـ ا٤برتضى لدين اهلل: )أولوا العـز

 و٧بمد، صلوات اهلل عليهم أٝبعْب وعلى آؿ ٧بمد(.

ىذا ا٤بفضوؿ منهم ليس بناقص   ل؛ ألففالواجب على ا٤بسلم أف يعرؼ فضل ٝبيع الرس
العقل والرسوؿ والكتاب حجج اهلل ُب   العقل، الذي يكوف دوف اآلخر، وككتاب اهلل؛ ألف

 خلقو، فحججو ال تكوف ناقصة أبداً.

 ُب الدنيا وال ُب اآلخرة، فافهمو. ،وقالت العلماء: إف اهلل ال يعذب حججو من الرسل

: إف أوؿ من يدخل ا١بنة ٧بمد بن عبداهلل، رسوؿ اهلل صلى وقاؿ اإلماـ ا٤برتضى لدين اهلل
 اهلل عليو وآلو وسلم.

ـُ رَبَُّو فَػَغَوى) قاؿ اهلل عز وجل: (ثُمَّ اْجَتَباُه رَبُُّو فَػَتاَب َعَلْيِو 111}َوَعَصى َءاَد
ـُ ِمْن رَبِّْو َكِلَماٍت  [، ٍب قاؿ سبحانو:122ػ121]طو:({111َوَىَدى) }فَػتَػَلقَّى َءاَد

 [.37]البقرة:فَػَتاَب َعَلْيِو ِإنَُّو ُىَو التػَّوَّاُب الرَِّحيُم{

[، يعِب: ىذه 30]البقرة: }ِإنّْي َجاِعٌل ِفي اْْلَْرِض َخِليَفًة{ وأمَّا قولو سبحانو ٤بالئكتو: 
 األرض الٍب كاف عليها آدـ ومات فيها.

 ]جنة آدـ )ع( كانت ُب األرض[

نت ُب األرض، وكانت من جناف الدنيا، ليست جنَّة وا١بنَّة الٍب كاف فيها آدـ، فكا 
َها َجِميًعا{ ا٤بأوى، وقولو سبحانو لو ولزوجتو وإلبليس: [، كقولو 38]البقرة: }اْىِبُطوا ِمنػْ

[، فجنَّة ا٣بلد دل يدخلها أحٌد بعد، ال إدريس 61]البقرة:}اْىِبُطوا ِمْصًرا{ لبِب إسرائيل:
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بن ٞبامة، رٞبة اهلل عليهم، كما قالت ا٢بشوية؛ النيب، وال حبيب النجار، وال بالؿ 
من دخل ا١بنَّة دل ٱبرج منها، وىو ٨بلد فيها، كما قاؿ اهلل سبحانو ُب كتابو، الذي   ألف

 نزَّؿ على رسولو، ُب آي كثّبة.

َماَء }أََتْجَعُل ِفيَها َمْن يُػْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدّْ  فأمَّا قوؿ ا٤بالئكة عليهم السالـ ٣بالقهم:
[، إ٭با ذلك على وجو االستفهاـ؛ ألنو 30]البقرة:َوَنْحُن ُنَسبُّْح ِبَحْمِدَؾ َونُػَقدُّْس َلَك{

ا أعاد عليهم القوؿ ُب  سبحانو كاف أعلمهم قبل ىذه ا٤بخاطبة ٗبفسدي ولد آدـ، فلمَّ
[، 30]البقرة: {}ِإنّْي َأْعَلُم َما ََل تَػْعَلُموفَ خلق آدـ، خاطبوه ّٔذه ا٤بخاطبة، حٌب قاؿ ٥بم:

من بركتو وبركة ذريتو، من األنبياء وا٤بؤمنْب، وُب ذريتو من لواله ما خلقت الدنيا وال 
 اآلخرة، ٧بمد ا٤بصطفى.

}ََل ِعْلَم لََنا ِإَلَّ َما َعلَّْمتَػَنا ِإنََّك أَْنَت  فلما عرفهم عز وجل بذلك، قالوا لو سبحانو:
لوا: إ٭با أعلمتنا با٤بفسدين من أوالده، ودل تعلمنا بالصاحل [، قا32]البقرة:اْلَعِليُم اْلَحِكيُم{

 منهم.

ا َأثْػَقَلْت َدَعَوا اللََّو رَبػَُّهَما لَِئْن َءاتَػْيتَػَنا  وأمَّا قولو سبحانو فيو وُب زوجتو، حْب يقوؿ: }فَػَلمَّ
 لَُو ُشرََكاَء ِفيَما (فَػَلمَّا َءاتَاُىَما َصاِلًحا َجَعََل 145َصاِلًحا لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن)

[ اآلية، كانا عليهما السالـ قاال لو: إف رزقتنا ولداً سوياً 190ػ189]األعراؼ: َءاتَاُىَما{
صحيحاً سا٤باً صا٢باً، أفردناه ُب عبادتك، وال نشغلو بشيء من خدمتنا؛ فلما رزقهما كما 

كذلك سألت امرأة سأاله، ألزماه ا٢برث والعمل، وشغاله، فعاب عليهما رّٔما ذلك؛ و 
}َربّْ ِإنّْي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّرًا فَػتَػَقبَّْل ِمنّْي ِإنََّك َأْنَت  عمراف رّٔا، إذ قالت:

[، فلما وىب ٥با مرًن، وفت لرّٔا ٗبا نذرت وعاىدت، 35]آؿ عمراف:السَِّميُع اْلَعِليُم{
 عليهم السالـ. فحمدىا رّٔا، ودل يعتب عليها، كما عتب على أبويها

}َربّْ ِإفَّ ابِْني ِمْن  وأمَّا قولو لصفيو نوح عليو السالـ، عندما خاطبو ُب ابنو، حْب يقوؿ:
[، قاؿ لو ربو: إين 46]ىود: }ِإنَُّو لَْيَس ِمْن َأْىِلَك{ [، وقوؿ ربو:45]ىود:َأْىِلي{

لو كاف وعدتك أف أ٪بيك وأىل طاعتك من الغرؽ، فابنك ليس من أىل طاعتك؛ ألنو 



معنا، وال تكن   ([535]) من أىل طاعتك لصدقك، ودل يكذبك عندما أمرتو، وقلت لو: كن
 سؤالك ىذا عمل غّب صاحل لك؛ فلما  مع الكافرين، فال تسألن ما ليس لك بو علم؛ ألف

عرفو سبحانو ٖبطائو، تاب من آخر ساعتو، وسأؿ ربو العفو والغفراف، وقاؿ: رب إين 
 أعوذ بك أف أسألك ما ليس رل بو علم، وإال تغفر رل وترٞبِب أكن من ا٣باسرين.

[، كانت 10]التحرًن: }َفَخانَػَتاُىَما{ وأمَّا قولو ُب زوجتو وزوجة لوط، حْب يقوؿ: 
أزواجهما، فعاب عليهما رّٔما ذلك، كما عاب على عائشة خيانتهما ٣بالقهما عن 

خروجها من بيت زوجها، ُب حرب وصي رسولو، بعد موت رسولو، فلم يكن ٥با خيانة 
}َوالطَّيَّْباُت لِلطَّيِّْبيَن َوالطَّيُّْبوَف غّب ذلك؛ ألهنن أزواج األطيبْب، كما قاؿ اهلل سبحانو:

 [.26]النور: لِلطَّيَّْباِت{

 يوسف )ع( ٩با نسب إليو ا٢بشوية[ ]تربئة

}َولََقْد َىمَّْت ِبِو  وأمَّا قولو سبحانو ُب نبيو يوسف الصديق، عليو السالـ، حْب يقوؿ: 
[، أمَّا ىي، فقد ٮبت بالفسق؛ وٮبو ىو، 24]يوسف: َوَىمَّ ِبَها َلْوََل َأْف رََأى بُػْرَىاَف رَبِّْو{

فسو عندما تعلقت بو ا٤برأة، فزجر نفسو عن ىم الطباع، ا٤بركب فيو وُب غّبه، ٙبركت ن
[، وسأؿ ربو أف 32]اإلسراء:}َوََل تَػْقَربُوا الزّْنَا{ ىواىا، وسكنها بربىاف ربو، بقولو:

يصرؼ عنو كيدىا، واختار السجن وا٢ببس، على ما سألت ا٤برأة؛ لرضاء اهلل، و٨بافة من 
لو ُب عباده ا٤بخلصْب، ومكنو سخطو؛ وأجابو ربو إذل ما سأؿ من العصمة والتسديد، فجع

من أرضو، وملكو أمر عبيده، وآتاه ملك الدنيا واآلخرة، واختصو برسالتو، واصطفاه لنبوتو، 
 وأمر خلقو بطاعتو، وقرف طاعتو بطاعتو، صلى اهلل عليو.

بْب اهلل عز وجل ذلك ١بميع رسلو، الذين بعثهم بعده إذل خلقو، وأمرىم أف يعلموا أمتهم  
على طاعتو، و٘بنبو عن معصيتو؛ ليقتدوا بفعلو، وذكر ذلك لرسولو ا٤بصطفى ُب   باستقامتو

نيتو، وبْب لو برآءتو، ٩با نسب إليو جهلة خلقو، على  ([537])ٖبلصا([536])كتابو، وعرفو
}َكَذِلَك لَِنْصِرَؼ َعْنُو السُّوَء  ألفاظ شٌب؛ ليسلم أولياؤه من غيبة نبيو؛ قاؿ اهلل سبحانو:
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}ِإفَّ َكْيدَُكنَّ  [، ٍب قاؿ:24]يوسف:ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْخَلِصيَن{َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّو 
ُسوٍء }قُػْلَن َحاَش لِلَِّو َما َعِلْمَنا َعَلْيِو ِمْن  قاؿ سبحانو: ([538]) [؛28]يوسف: َعِظيٌم{

قَاَلِت اْمَرَأُة اْلَعزِيِز اْْلَف َحْصَحَص اْلَحقُّ َأنَا رَاَوْدتُُو َعْن نَػْفِسِو َوِإنَُّو َلِمَن 
}َورَاَوَدْتُو الَِّتي ُىَو ِفي بَػْيِتَها َعْن نَػْفِسِو  [، ٍب قاؿ سبحانو:51]يوسف: الصَّاِدِقيَن{

َؿ َمَعاَذ اللَِّو ِإنَُّو رَبّْي َأْحَسَن َمثْػَواَي ِإنَُّو ََل يُػْفِلُح َوَغلََّقِت اْْلَبْػَواَب َوقَاَلْت َىْيَت َلَك قَا
}ثُمَّ بََدا َلُهْم ِمْن بَػْعِد َما رََأُوا اْْليَاِت  [، ٍب قاؿ سبحانو:23]يوسف: الظَّاِلُموَف{

َليَّ ِممَّا }قَاَؿ َربّْ السّْْجُن َأَحبُّ إِ [، ٍب قاؿ سبحانو:35]يوسف: لََيْسُجنُػنَُّو َحتَّى ِحيٍن{
َيْدُعونَِني ِإلَْيِو َوِإَلَّ َتْصِرْؼ َعنّْي َكْيَدُىنَّ َأْصُب ِإلَْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن 

(فَاْسَتَجاَب َلُو رَبُُّو َفَصَرَؼ َعْنُو َكْيَدُىنَّ ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع 11اْلَجاِىِليَن)
ْسَوٌة ِفي اْلَمِديَنِة اْمَرَأُة اْلَعزِيِز }َوقَاَؿ نِ  [، ٍب قاؿ سبحانو:34ػ33]يوسف: ({13اْلَعِليُم)

[، ٍب 30]يوسف: تُػَراِوُد فَػَتاَىا َعْن نَػْفِسِو َقْد َشَغَفَها ُحبِّا إِنَّا لَنَػَراَىا ِفي َضََلٍؿ ُمِبيٍن{
لَِئْن َلْم }َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمتُػنَِّني ِفيِو َوَلَقْد رَاَوْدتُُو َعْن نَػْفِسِو فَاْستَػْعَصَم وَ  قاؿ سبحانو:

 .[32]يوسف: يَػْفَعْل َما َءاُمُرُه لَُيْسَجَننَّ َولََيُكوَنْن ِمَن الصَّاِغرِيَن{

أنكرت ا٢بشوية ىذه الشهادة من كتاب اهلل، ونسبت إذل رسوؿ اهلل ما نفى عنو ربو، من  
 وزوراً ؤّتاناً.الفعل القبيح، الذي ال يليق بو، وال يأتيو، اجَباء على اهلل، وٛبرداً وطغياناً، 

فمن شدة استقصائهم ُب إنكار قوؿ اهلل، وكذّٔم على رسوؿ اهلل، زعموا أنو رأى أباه  
يعقوب، مصوراً معو ُب جانب البيت، عاضاً على إصبعو، ينهاه عمَّا ىمَّ بو من فسقو 
عنده  بامرأة العزيز، ولوال أبوه، لكاف منو ما راودتو ا٤برأة من الفسق، وزعموا أف أباه أعظم

قدراً من خالقو، وأف عذابو أشد من عذاب ربو؛ أخرجوا صفي اهلل من إٲبانو، إذ يقوؿ 
 [.13]التوبة:}أََتْخَشْونَػُهْم فَاللَُّو َأَحقُّ َأْف َتْخَشْوُه ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن{ سبحانو:

ي َحِفيٌظ اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اْْلَْرِض ِإنّْ وأمَّا قولو عليو السالـ للعزيز: }
من ٙبت يده؛ إ٭با قاؿ   ([539])ومكاساً   [، دل يسألو أف يكوف لو جابياً 55]يوسف:َعِليٌم{
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باب النبوة، فأنا  ىذا  لو: األمر الذي تقلدتو، ودخلت فيو، لست تعرفو، وال تقـو لو؛ ألف
}َذِلُكَما ِممَّا  أبصر ّٔذا منك؛ ألين من أىل النبوة، كما قاؿ عليو السالـ للمسجونْب:

(َواتػَّبَػْعُت 13َعلََّمِني رَبّْي ِإنّْي تَػرَْكُت ِملََّة قَػْوـٍ ََل يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َوُىْم بِاْْلِخَرِة ُىْم َكاِفُروَف)
يَم َوِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوَب َما َكاَف لََنا َأْف ُنْشِرَؾ بِاللَِّو ِمْن َشْيٍء َذِلَك ِمْن ِملََّة َءابَاِئي ِإبْػَراىِ 

َنا َوَعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ََل  َفْضِل اللَِّو َعَليػْ
 [.38ػ37]يوسف: ({14َيْشُكُروَف)

نا أبصر وأعرؼ ٗبقامهم قاؿ لو: أنت مشرؾ باهلل، وا٤بشرؾ ال يستوجب مقاـ األنبياء، وأ
 منك، كما قاؿ: إين حفيظ عليم.

َها ودليل ذلك قوؿ اهلل فيو إذ يقوؿ سبحانو: نَّا لُِيوُسَف ِفي اْْلَْرِض يَػَتبَػوَّأُ ِمنػْ }وََكَذِلَك َمكَّ
 [.56]يوسف: َحْيُث َيَشاُء ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمْن َنَشاُء َوََل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن{

ا عرفو بذلك، اعتزؿ األمر، وأسلمو إليو، فصّبه مكانو وصار االسم الذي كاف يدعى فلم
َنا بِِبَضاَعٍة  بو ليوسف، كما قاؿ لو إخوتو: }يَاأَيػَُّها اْلَعزِيُز َمسََّنا َوَأْىَلَنا الضُّرُّ َوِجئػْ

 [.88]يوسف: ُمْزَجاٍة{

فعلو، لعاب ذلك عليو ربو،  فلوكاف ىذا الذي نسبو إليو ا٢بشوية من الفسق وا٤بكس، من 
 [.70]يوسف:}َأيػَّتُػَها اْلِعيُر ِإنَُّكْم َلَسارُِقوَف{ كما عاب عليو قولو ُب إخوتو، إذ يقوؿ:

[، قاؿ 76]يوسف:}َكَذِلَك ِكْدنَا لُِيوُسَف{ أال ترى ما قاؿ عز وجل، إذ يقوؿ فيو:
يسرقوا، وانتزع أخاه  سبحانو: كدنا أف نبطش بو ونعاقبو؛ إذ نسب إذل إخوتو السرؽ، ودل

منهم ّٔيبة ا٤بلك، فكره اهلل عز وجل ذلك لنبيو، فقاؿ لرسولو ٧بمد، صلى اهلل عليو وآلو 
}ثُمَّ اْسَتْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء َأِخيِو َكَذِلَك ِكْدنَا لُِيوُسَف َما َكاَف لَِيْأُخَذ َأَخاُه ِفي ِديِن  وسلم:

 [.76]يوسف: اْلَمِلِك{

 ُب قولو: )ليوسف( مقاـ الباء؛ ا٤بعُب فيو: كدنا بيوسف بالعقوبة؛ فهذه قامت الالـ، الٍب
 عليو السالـ.  ([540])من زلػلو
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}َورَاَوَدْتُو  قولو: وكذلك بْب سبحانو لرسولو خرب يوسف، أنو غّب ٩بلوؾ للذي اشَباه، ُب
}َوأَْلَفَيا َسيَّْدَىا َلَدى  [، وقاؿ سبحانو:23]يوسف: الَِّتي ُىَو ِفي بَػْيِتَها َعْن نَػْفِسِو{

}َوَلْن َيْجَعَل اللَُّو لِْلَكاِفرِيَن َعَلى  [، دل يقل سيده، كما قاؿ:25]يوسف: اْلَباِب{
 [.141]النساء:اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيًَل{

 ىو ا٤براد بقوؿ موسى: رب أرين انظر إليك، والرد على ا٢بشوية[]تفسّب ما 

}َربّْ َأرِِني َأْنُظْر  وأمَّا قولو سبحانو ُب كليمو موسى عليو السالـ، حْب يقوؿ:
[ اآلية، دل يرد موسى النظر إذل ما ذىبت إليو ا٢بشوية، عندما 143]األعراؼ: ِإلَْيَك{

رًة، ٧بدوداً مصوراً، كما سألو قومو، إذ قالوا زعموا أنو سألو ينظره ويراه ببصره، جه
 [.153]النساء: }َأرِنَا اللََّو َجْهَرًة{ لو:

فكيف ٯبوز أف ينسب إذل كليم اهلل، ووجيهو وصفيو، موسى، ىذا الشرؾ ؟! وىو ينهى 
 [.138]األعراؼ: }ِإنَُّكْم قَػْوـٌ َتْجَهُلوَف{ قومو عن ىذا القوؿ بعينو، عندما قاؿ ٥بم:

رى أنو أخرجهم من ا٤بعرفة باهلل؛ إذ ٠باىم جهَّااًل، ونفى عنهم العلم؛ فليس موسى أال ت
ينهى لقومو، ودل يكن ليأٌب شيئاً،   ([541]) يرضى لنفسو ىذه ا٤بنزلة الدنية، وىو قد كررىا

}َوَما ُأرِيُد َأْف ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما  :([542])قومو عنو، كما قاؿ شعيب عليو السالـ
 [.88]ىود: }وإليو أنيب{ إذل قولو: َأنْػَهاُكْم{،

}أَتَْأُمُروَف النَّاَس بِاْلِبرّْ َوتَػْنَسْوَف َأنْػُفَسُكْم  ما قالت ا٢بشوية:قاؿ سبحانو ٤بن فعل مثل 
ُلوَف اْلِكَتاَب َأَفََل تَػْعِقُلوَف{  [.44]البقرة: َوَأنْػُتْم تَػتػْ

}ََل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر  موسى أعلم ا٣بلق باهلل، أف يسأؿ ربو أف يراه ببصره، وىو يسمع قولو:
 [.103]األنعاـ: ْبَصاَر{َوُىَو يُْدِرُؾ اْْلَ 

وأعجب من ىذا كلو، أهنم زعموا أف موسى سأؿ ربو، أف ينظره، فلم ٯببو إذل ذلك، وأف 
 ٧بمداً رآه ببصره، عندما أسري بو إذل السماء السابعة!.
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مكْب، عند خالقو؟! ال   ([543]) فمن أي جهٍة ػ ليت شعري ػ فرقوا بينهما، وكالمهما 
(.[544])  ٧بمد ػ وهلل ا٢بمد ػ رأى ربو ببصره، وال موسى سأؿ

 

 وبْب كذّٔم ُب كتابو، الذي أنزؿ على رسولو.فاهلل أبطل قو٥بم ُب ذلك كلو، 

، ٰبتج ّٔا على قومو فقاؿ لو ([545])أف يريو آيًة من آيات يـو القيامة  إ٭با سأؿ موسى ربو
 [.143]األعراؼ:}َلْن تَػَراِني{ ربو:

يقوؿ: إنك لن ترى مِب تلك اآلية، وال تقدر أنت على نظر ىذه اآلية؛ ولكن سأىبطها 
اآلية، فسوؼ تقدر على    ([546]) على ىذا ا١ببل، فإف استقر ا١ببل مكانو، بعد أف تقع

النظر إليها؛ فلما ٘بلى ربو للجبل، يقوؿ: أظهر اآلية على ا١ببل، تقطع ا١ببل، وساخ 
وذىب؛ فلما رأى موسى ما نزؿ با١ببل، من األمر العظيم، وا٥بوؿ ا١بسيم، ىالو األمر 

}يَاُموَسى ِإنّْي اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاِس  وأفزعو، وخر صعقاً، فلما أفاؽ، قاؿ لو ربو:
 [.144]األعراؼ: ِتي َوِبَكََلِمي َفُخْذ َما َءاتَػْيُتَك وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِيَن{ِبِرَساََل 

قاؿ لو: اآليات الٍب معك تكفيك، فال ٙبتاج إذل غّبىا، ففيهن الكفاية ٤بن أراد اإلٲباف، 
 وكره الطغياف.

شيء، وقولو عليو السالـ لربو: تبت إليك، يقوؿ: كاف الواجب عليَّ أف ال أسألك إظهار 
ال تظهره ُب ىذه الدنيا، وإ٭با التجلي يكوف على وجوه: يقوؿ القائل: قد ٘بلى ىذا 

 الشخص، يقوؿ: إنو رآه ببصره.

(.[547]) ٍب يقوؿ: ٘بلى رل ىذا األمر، وىذا الكالـ، يقوؿ: إنو ٠بعو بإذنو
 

بآياتو ودالالتو، ووحيو   ([549]) ، وقد ٘بلى لنا([548])  وليس ٘بلي ا٣بالق كتجلي ا٤بخلوؽ
وبرىانو، ولوال ذلك، دل هنتد إذل معرفتو، بغّب ىداية منو، فبو سبحانو عرفناه، واىتدينا إذل 

الدرؾ دركاف: درؾ بالقلب والعقل، ودرؾ بالبصر، فدرؾ   ما ىدانا إليو وأدركناه؛ ألف
شيئْب، إذا تباعد منها، كما قاؿ العْب رٗبا رأت الشيء   القلب أوكد من درؾ العْب؛ ألف

[ اآلية؛ فدرؾ القلب ال 39]النور:}َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُو الظَّْمآُف َماًء{ اهلل سبحانو:
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يشبو خالقو ٗبخلوؽ، وال ينسب ظلمهم إليو، وال يستقبح أمره، وال ينكره أبداً، 
 إف شاء اهلل. ([550]))فافهم

ألف درؾ العْب قد استوى فيو أىل العقوؿ وغّبىم من ا٢بيواف؛ فأدرؾ أىل العقوؿ بعقو٥بم 
وألبأّم وٛبييزىم، ما دل يدرؾ ا٢بيواف، ولذلك وجبت عليهم من معرفة خالقهم وعبادتو، ما 

فأدرؾ أىل العقوؿ خالقهم، على غّب ٙبديد، وال إحاطة ُب دل ٘بب على سائر ا٢بيواف، 
نفوا عنو شبو خلقو، ووصفوه بصفتو، الٍب وصف ّٔا نفسو، من أنو واحٌد   ([551])ذلك

بصار ُب الدنيا وال ُب اآلخرة، وأنو عدؿ ُب ٝبيع أحٌد، ليس كمثلو شيء، ال تدركو األ
ا يقوؿ ا٤بشبهوف فيو علواً   أفعالو؛ ٍب عبدوه بعد ىذه ا٤بعرفة حق عبادتو، سبحانو وتعاذل عمَّ

 كبّباً.

وإ٭با صرؼ اهلل عز وجل ىذه اآلية عن كليمو موسى إذل ا١ببل، شفقة منو على موسى؛  
، ودليل ذلك ([552]) ىي آية آخرية ليست دنيائةٍ  لعلمو ّٔا أهنا تدمر كل ما صادفت؛ إذ

ًة  أف الدرؾ ال يكوف إاّل منها، كما قاؿ سبحانو: َتا دَكَّ }َوُحِمَلِت اْْلَْرُض َواْلِجَباُؿ َفدُكَّ
(َوَجاَء رَبَُّك 11}َكَلَّ ِإَذا دُكَِّت اْْلَْرُض دَكِّا دَكِّا)[، وقاؿ سبحانو:14]ا٢باقة: َواِحَدًة{

 [.22ػ21( ]الفجر:({11َواْلَمَلُك َصفِّا َصفِّا)

}َوَلَقْد رَآُه نَػْزَلًة  وقوؿ ا٤بشبهة: إف ٧بمَّداً رأى ربو ُب دنياه؛ لقولو سبحانو:
رآه على صورتو؛ وإ٭با كاف يراه على صورة دحية  [، إ٭با ذلك جربيل،13]النجم:ُأْخَرى{
، رجل من األنصار، ُب طوؿ ما أقاـ ُب نبوتو؛ فما رآه على صورتو إالّ مرتْب: ([553])الكليب

}َوَلَقْد رَآُه نَػْزَلًة السماء، كما قاؿ سبحانو: مرًة ُب األرض يـو أحد، ومرًة ُب
[؛ فأبطل اهلل سبحانو قوؿ من قاؿ: إنو رأى ربو مرتْب، فدؿ سبحانو 13]النجم:ُأْخَرى{

6 }لََقْد رََأى ِمْن بقولو: نزلة أخرى، أنو رأى جربيل، مع ما بْب ُب آخر آياتو، حْب يقوؿ
 وآياتو غّبه تبارؾ وتعاذل.[، 18]النجم: َءايَاِت رَبِّْو اْلُكبػَْرى{

[ عند 103]األنعاـ:}ََل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر{ فليت شعري، ما تأويل قولو:  ([554]) )
 وىم يرونو ُب اآلخرة بأبصارىم.ا٤بشبهة! إذ يزعموف أف ٧بمداً أبصره ُب ىذه الدنيا، 
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[ ٙبقيق ا٤بوحدين أف األبصار ال تدركو ُب 103]األنعاـ:}ََل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر{ فقولو: 
أىل التوحيد أٝبعوا كلهم على أف األبصار ما أدركت خالقهم   الدنيا وال ُب اآلخرة؛ ألف

}ََل ُتْدرُِكُو  ألف قولو: ُب الدنيا؛ ٍب اآلية تؤكد قو٥بم: ال يدرؾ ببصر ُب اآلخرة؛
فعل ا٤باضي، وفعل ا٤بستقبل، كما ينتظم   ([555]) [ ينتظر103]األنعاـ:اْْلَْبَصاُر{

ذكر اهلل أف قوماً قالوا ُب الدنيا: [، ا٤بعنيْب كليهما، وقد 3]اإلخالص: }َلْم يَِلْد{ قولو:
من خلقو يقوؿ إف خالقهم يولد فيما  ([556])اٚبذ اهلل ولداً؛ ودل يقل سبحانو: إف أحد

 يستقبل من اآلخرة.

شيٌء واحد، ينتظم ا٢برفاف ا٤بعنيْب ٝبيعاً:  }ََل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر{و }َلْم يَِلْد{، ومعُب قولو:
 معُب الدنيا واآلخرة، فافهمو.

}َأرِِني   فسؤاؿ موسى عليو السالـ ربو ُب ىذه اآلية، كسؤاؿ أبيو إبراىيم، إذ قاؿ لربو: 
يظهر ُب ىذه [، فأراه ما سأؿ؛ إذ سألو إظهار ما 26]البقره: َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى{

 الدنيا، ودل يعب عليو ربو، كما عاب على كليمو موسى عليهما السالـ.

روى ا٥بادي إذل ا٢بق أمّب ا٤بؤمنْب عن أبيو أمّب ا٤بؤمنْب ]عليهما السالـ[ أنو قاؿ: )أوحى 
 اهلل إذل موسى بن عمراف أتدري ٤با اصطفيتك على الناس برسالٍب، وكلمتك تكليماً ؟

 قاؿ: دل يا رب ؟

 قاؿ: ألين اطلعت على قلوب عبادي، فلم أجد فيهم أشد تواضعاً رل منك(.

فتقوؿ ا٤بشبهة: إف علم اهلل بطل ُب كليمو، حٌب جاء ٖبالؼ ما علم اهلل منو، واصطفاه 
 من شبهو ٖبلقو، عزاهلل وتعاذل.

زعمت ا٤بشبهة: أفَّ دّؾ ىذا ا١ببل من جهة معبودىم، عندما ظهر عليو، فما يؤمنهم أف 
دكهم، عند ظهوره إليهم للنظر إليو، كما تدكك ا١ببل، عند نظره إليو، عندما زعموا أنو ي

 يظهر إليهم، ويرونو يـو القيامة، ٧باطاً ٧بدوداً.

وباب آخر: أفَّ ا١ببل ليس لو عيناف، يبصر ّٔما ما أراد، وال لو عقل ٲبيز بو بْب ا٣بالق 
كبّباً؛ وإ٭با ىذه اآلية يظهرىا رّٔا ُب آخر   وا٤بخلوؽ، وتعاذل اهلل عن قوؿ ا٤بشبهْب علواً 
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}َوَيْسأَلُوَنَك َعِن اْلِجَباِؿ فَػُقْل  الدنيا، قبل البعث والنشور، كما قاؿ اهلل سبحانو لرسولو:
}َويَػْوـَ ُنَسيػُّْر [ اآلية، وقاؿ سبحانو:105]طو: يَػْنِسُفَها رَبّْي َنْسًفا{

ُفوِش{}َوتَ  [ اآلية، وقاؿ:47]الكهف: اْلِجَباَؿ{ [، 5]القارعة: ُكوُف اْلِجَباُؿ َكاْلِعْهِن اْلَمنػْ
}َىَذا رَْحَمٌة ِمْن رَبّْي فَِإَذا َجاَء َوْعُد رَبّْي َجَعَلُو  وقاؿ ذو القرنْب رٞبة اهلل عليو:

 [.98]الكهف: دَكَّاَء{

ي }َونُِفَخ فِ  فليس يظهر رب العا٤بْب ىذه اآلية، إالّ ُب آخر الدنيا، كما قاؿ عز وجل:
[ اآلية، عند إبادتو للدنيا؛ 68]الزمر: الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِفي السََّمَواِت َوَمْن ِفي اْْلَْرِض{

 ولذلك عاب على كليمو موسى، عندما سألو إظهارىا قبل أواهنا وحينها.

}فََأَخَذتْػُهُم الصَّاِعَقُة [، وقاؿ:143]األعراؼ: }َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا{ وقولو سبحانو: 
[، بْب سبحانو بقولو: فأخذهتم الصاعقة بظلمهم، أهنم ظلموا 153]النساء:ظُْلِمِهْم{بِ 

أنفسهم، وتعدوا، وسألوا موسى أف يصف ٥بم خالقهم، ٖبالؼ ما وصف بو نفسو، إذ 
 [.103]األنعاـ:}ََل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر{ يقوؿ:

}وََكلََّمُو  [،164]النساء: {}وََكلََّم اللَُّو ُموَسى َتْكِليًما وأمَّا قولو سبحانو:
[، فاهلل عز وجل 52]مرًن: }َونَاَديْػَناُه ِمْن َجاِنِب الطُّوِر اْْلَْيَمِن{[،143]األعراؼ: رَبُُّو{

خلق ىذا الكالـ، أ٠بعو نبيو، ففهم نبيو أف الكالـ والنداء خلق من اهلل، وا٤بنادي ىو اهلل 
وأباه إبراىيم من بعد، عليهم السالـ، إذ سبحانو، كما نادى أبويو من قبلو حوَّى وآدـ، 

}َونَاَديْػَناُه ِمْن َجاِنِب [،22]األعراؼ: }َونَاَداُىَما رَبػُُّهَما{ يقوؿ سبحانو لرسولو ٧بمد:
  الطُّوِر اْْلَْيَمِن{(.

وأمَّا قو٥بم: إنو ال ٯبوز أف نقوؿ ألحد من ا٤بخلوقْب: إين أنا اهلل ال إلو إالّ أنا فاعبدين، 
٧بمداً، ومن تبعو، يقوؿ   ؛ ألف([557])ا القوؿ لكل من يتلوا كتاب اهلل، إالّ ٧بمداً فجاز ىذ

َأنَا َرُسوُؿ رَبِّْك }ِإنََّما  كل من قرأه: إين أنا اهلل ال إلو إالّ أنا فاعبدين، كما جاز لو أف يقرأ:
[، وا٤بخاطب ٤برًن ّٔذه ا٤بخاطبة جربيل عليهما 19]مرًن: ِْلََىَب َلِك ُغََلًما زَِكيِّا{
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جربيل ٧بمداً فقاؿ  جربيل، كذلك خاطب ([558])السالـ، والواىب ٥با عيسى جالود
[؛ فا٤بنزؿ خالقو، وا٤بخاطب حملمد رسولو 41]الزمر:}ِإنَّا أَنْػَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب{ لو:

 األمْب.

 ]ذكر وجوه الوحي[

}َوَما َكاَف  وإ٭با الوحي الذي ذكره اهلل ُب كتابو ىو على أربعة وجوه: كما قاؿ سبحانو:
[ 51]الشورى: ِإَلَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو يُػْرِسَل َرُسوًَل{لَِبَشٍر َأْف ُيَكلَّْمُو اللَُّو 

 اآلية.

بْب سبحانو أنو كلم ٝبيع رسلو، مثل ما كلم موسى، ٍب فسر كيف وصل كالمو إليهم ؟  
فقاؿ: إالّ وحياً، مثل ما كاف منو سبحانو إذل خليلو إبراىيم، إذ يقوؿ البنو 

 [ اآلية.102]الصافات: َأَرى ِفي اْلَمَناـِ أَنّْي َأْذَبُحَك{ السَلـ6 }ِإنّْي عليهما

[ )مثل ما كاف إذل آدـ وحوَّى، 51]الشورى:}َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب{ ٍب قاؿ سبحانو:
 وإبراىيم وموسى، عليهما السالـ.

، إ٭با كاف ا٢بجاب بينهم وبْب موضع الكالـ؛ ألف اهلل ([559])وقاؿ: أو من وراء حجاب( 
سبحانو ال ٰبجبو شيء، وال ٰبويو شيء وال ٰبيط بو شيء، وال ٱبلوا منو شيء، وىو 

}َواْعَلُموا َأفَّ اللََّو َيُحوُؿ بَػْيَن  ؿ سبحانو:أقرب إذل كل شيء من الشيء إذل نفسو، كما قا
[، يقوؿ: إ٭با ىو أعلم ّٔم من أنفسهم، كما قاؿ 24]األنفاؿ: اْلَمْرِء َوقَػْلِبِو{

 [.16]ؽ: }َوَنْحُن َأقْػَرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد{ سبحانو:

فجربيل يسمع ىذا الوحي، [؛ يعِب: جربيل، 51]الشورى:}َأْو يُػْرِسَل َرُسوًَل{ٍب قاؿ:
الذي أ٠بعو رسل اإلنس من رسل ا٤بالئكة؛ فالرسوؿ ا٤بلك األعلى قد ثبت لك خربه، أنو 
يصل وحي اهلل إليو على وجو القذؼ ُب صدره، والتقرير ُب عقلو، والَبتيب ُب لبو، ال 

مركباً ُب قلبو من معاينًة بالبصر، وال مسامعة باألذاف، وال مالمسة باليد، إالّ مقدراً ٦بعواًل، 
 خالقو، العزيز القدير، ا٤بهيمن ا٢بليم ا١ببَّار.
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}َوَأْوَحى رَبَُّك ِإَلى  والوحي الرابع فهو إ٥باـ، كما قاؿ سبحانو ُب النحل:
 [ اآلية.68]النحل: النَّْحِل{

نْػَيا رَبػََّنا لُِيِضلُّوا }ِإنََّك َءاتَػْيَت ِفْرَعْوَف َوَمَْلَُه زِيَنًة َوَأْمَواًَل ِفي وأمَّا قوؿ موسى:  اْلَحَياِة الدُّ
[ اآلية؛ دل يرد عليو السالـ بقولو ىذا أنو آتى فرعوف 88]يونس:َعْن َسِبيِلَك{

أنبياءه وأولياءه؛ إ٭با قاؿ: وأموااًل، يعِب: كل ما الذي ذكر سبحانو، أنو آتاه  ([560])ا٤بلك
ا٤بلك ال يقـو   أنبتت األرض من الذىب والفضة وا٢ببوب، والثمار والدَّواب واألنعاـ؛ ألف

إذ دل ٰبل بينو  ([561])إالّ ّٔذه األشياء، وجاز أف يقوؿ: آتيت فرعوف، على ٦باز الكالـ )
وبينها؛ بل أباح ٥بم وأغدؽ عليهم السماء، وأنبت ٥بم ما قامت بو سالطينهم، واستوت 
بو أمورىم، وأمرىم أف يصرفوا ىذه النعم كلها فيما يرضيو، فصرفوىا فيما يسخطو، كما 

 يضلوا، فقد ضلوا؛ ربنا اطمس على قاؿ موسى: ربنا ليضلوا عن سبيلك؛ ا٤بعُب لئال
أموا٥بم، واشدد على قلؤّم، كما ضلوا وكفروا بنعمتك؛ فال يؤمنوا، يقوؿ: ألهنم ال يؤمنوف 

بك، اختياراً منهم للكفر، دل يقل عليو السالـ: حٌب ال يؤمنوا؟ وكيف يقوؿ: حٌب ال 
ْب ِإَلى ِفْرَعْوَف ِإنَُّو }اْذىَ يؤمنوا، وىو يدعوىم دائباً إذل اإلٲباف، كما قاؿ لو ربو:

(َوَأْىِدَيَك ِإَلى رَبَّْك 14(فَػُقْل َىْل َلَك ِإَلى َأْف تَػزَكَّى)13َطَغى)
[، ويقوؿ لو: أرسل معنا بِب إسرائيل، وال تعذّٔم، 19ػ17]النازعات:({15فَػَتْخَشى)

وقد  ويقوؿ ٥بم: ويلكم ال تفَبوا على اهلل كذباً، فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افَبى،
 خاب من ٞبل ظلماً(.

 ]بياف أف خطيئة داوود )ع( كانت ذكراً ُب نفسو فقط[

}َوَىْل َأتَاَؾ نَػَبأُ اْلَخْصِم ِإْذ َتَسوَُّروا  وأمَّا قولو سبحانو لرسولو:
كاف داوود صلى اهلل عليو، عندما وقع بصره على امرأة أوريا،  ،[21]ص: اْلِمْحَراَب{

دائباً بينو وبْب نفسو، فيقوؿ لو لو علمت أف ىذه ا٤برأة على رٞبة اهلل عليو، كاف يذكرىا 
 ىذه الصفة، لتزوجتها قبل أف يتزوجها أوريا.
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فلما كره اهلل ذلك ٣بليفتو، بعث إليو ملكْب ينهيانو عن ىذه ا٣بطية، ويعرفانو بغفلتو، 
نهما، ٗبا وأمرٮبا أف ٰبكماه ُب ذلك، وينسبا ىذا األمر إذل أنفسهما، ويكوف ىو ا٢باكم بي

يوجبو ا٢بق من حجة العقل، بعلمو سبحانو بأف ذلك أنور ُب قلب نبيو؛ إذ النفس أمارة 
بالسوء، فلما دخال عليو، فزع منهما، قاال لو: ال ٚبف واطمئن، خصماف بغى بعضنا على 
بعٍض، فاحكم بيننا با٢بق وال تشطط، يقوالف: ال ٛبل مع أحدنا على اآلخر، واىدنا إذل 

: إهنما رجالف من ولد آدـ؛ قاؿ ٥بما: اذكرا خربكما، قاؿ ([562]) راط، وىو يقوؿسواء الص
لو أوريا: إف ىذا أخي لو تسع وتسعوف نعجًة ورل نعجٌة واحدة، فقاؿ: أكفلنيها وعزَّين ُب 

 ا٣بطاب.

فكاف مع داوود يومئذ تسع وتسعوف زوجة، وليس مع أوريا غّب زوجة واحدة؛ فقاؿ: 
 أكفلنيها وعزَّين ُب ا٣بطاب، عندما كاف يذكرىا دائباً.

فحكم داوود بينهما ٗبا يوجبو ا٢بق، ورجع إذل نفسو، فقاؿ: إذا أخذ صاحب ا١بماعة من 
}َلَقْد  لو ا١بوع، فهذا ظلم بْب، قاؿ:صاحب الواحدة ىذه الشاة، وانتزعها من يده، قت

ظََلَمَك ِبُسَؤاِؿ نَػْعَجِتَك ِإَلى نَِعاِجِو َوِإفَّ َكِثيًرا ِمَن اْلُخَلطَاِء لََيْبِغي بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض ِإَلَّ 
 [.24]ص: الَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوقَِليٌل َما ُىْم{

عقلو؛ دلو عقلو أف ىذا جور وظلم، فالذي يتبع عقلو، ويأخذ بأمره يقوؿ: إالّ من أنصف  
 قليل ُب الناس؛ بل أكثرىم يتبع ىوى نفسو، الذي ىو ضد لعقلو.

عند دخو٥بما، وال عند خروجهما؛   ،([563]) فلما فصل بينهما با٢بق، تغيبا منو ودل ينظرٮبا
فرجع إذل عقلو يستفتيو، ويطلب منو بياف ما نزؿ بو، من أمر ىذين ا٣بصمْب، فإذا عقلو 
يقوؿ لو: ىذا أنت ووليك أوريا؛ ألنك تعلم أنك إذا أخذت زوجتو، ألزمتو العنت؛ ألف 

ا١بماعة، حٌب تاقت نفسك إذل فيو من شهوة النساء مثل ما فيك، وأنت فلم تنفعك ىذه 
 زوجتو، فكيف يكوف حالو بعدىا عند فقده إياىا ؟.
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فلما دلو عقلو على ا٢بق ا٤ببْب، استغفر ربو من خطيئتو، فأقالو ربو من عثرتو، وعفى عنو 
}ِبَما َنُسوا يَػْوـَ  ...إذل قولو:}َوَظنَّ َداُوُد أَنََّما فَػتَػنَّاُه{زلتو، وذلك قولو:

 [.26ػ24:]صاْلِحَساِب{

فداود دل يسل أوريا أف ينزلو على زوجتو؛ إ٭با كاف يذكرىا بينو وبْب نفسو؛ فمن ىذه ا١بهة 
 [.23]ص: }َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّني ِفي اْلِخطَاِب{ حكى ربو عنو حْب قاؿ:

ونظّب ىذا ُب كتاب اهلل قوؿ اهلل ُب صفيو آدـ وعدوه إبليس حْب يقوؿ 
[؛ فآدـ دل ير شخص 21]األعراؼ: نّْي َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحيَن{}َوقَاَسَمُهَما إِ  سبحانو:

}َوََل تَػْقَربَا َىِذِه  إبليس ودل يسمع كالمو )ولكن ٤با أف قاؿ لو ربو ولزوجتو:
[، داخلتو الوسوسة، عندما هناه ربو عن أكلها، فلم تزؿ الوسوسة 19]األعراؼ: الشََّجَرَة{

ة، فلو أنو دل يأكل الشجرة، دل يغصبو إبليس على تعمل فيو، حٌب ألزمو أكل الشجر 
 .([564])أكلها، ودل يقدر على إدخالو ُب ا٤بعصية جرباً، فافهم ذلك(

السالـ، وتعريف اهلل لو با٢بق، فهذا العتب، الذي عتب اهلل عز وجل على داوود عليو 
الذي كلف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف يقوؿ لزيد بن حارثة: إلـز زوجتك وال 

 [.37]األحزاب: }َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك{تطلقها؛ وذلك قولو عز وجل:

أنو يلـز  فعلم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو إذا أخذ زوجو، وضمَّها إذل زوجاتو، 
 العتب والعنت. ([565]) وليو

ت ا٢بشوية قوؿ رسوؿ اهلل لزيد: أمسك عليك زوجك، تأديباً لو؛ فهذا فخر لرسوؿ  فصّبَّ
ا٥بوى، وردىا إذل النصفة والتقى، كما قاؿ اهلل وذخّبة لو، عند ربو، إذ منع نفسو عن اتباع 

ـَ رَبِّْو َونَػَهى النػَّْفَس َعِن اْلَهَوى{سبحانو: [، فبقولو: 40]النازعات: }َوَأمَّا َمْن َخاَؼ َمَقا
داوود دل يقلع عن   داوود؛ ألف  فضلو على أخيو   (566][) أمسك عليك زوجك، كاف

 لو بدالً لو، غّبه، ٩با يوافق العقل.  ذكرىا إالّ بعد تشبيو اهلل تعاذل

، وعدـ ا٤بعلم ([567])و٧بمد استدؿ على ما يوحيو ا٢بق، بعقلو، واستعملو عن فقد الدليل
ولذلك قالت العلماء: إف أفضل األنبياء إبراىيم، و٧بمد على ٝبيعهم ([568])ا٤ببْب، )
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، كانوا مقبلْب على عبادة األصناـ، فنشأ ٧بمداً عليو السالـ خلفو ُب   السالـ؛ ألف قـو
فيهم؛ وىم أىل بيتو: أعمامو وعماتو، وأخوالو وخاالتو، وبنو عمو، وكل يقوؿ بعبادة 

األصناـ، وشرب ا٣بمور، وارتكاب الشرور، وىو ساكن معهم، و٦بانب ألفعا٥بم، وماقٌت 
لما علم عز وجل ٥بم، وصائن لنفسو من ٝبيع الدنس؛ فأقاـ على ذلك أربعْب سنة؛ ف

صربه على ما يرضيو، قلده تبليغ رسالتو إذل ٝبيع عباده؛ وكاف القـو على صنفْب: صنف 
 منهم العرب، أصحاب كالـ وبالغة، وشعر وفصاحة.

والصنف الثاين أصحاب التوراة، والزبور، واإل٪بيل، كتب اهلل الٍب أنز٥با على رسلو، فيها  
، مكابرة لعقو٥بم، وىم ([569]) حسدوه، وأنكروا ثبوتو النور والربىاف؛ غّب أف أىل الكتاب

}فَػَلمَّا َجاَءُىْم َما َعَرُفوا   عارفوف، وموقنوف أنو رسوؿ اهلل إليهم، كما قاؿ عز وجل فيهم:
}َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب  ، إذل قولو:َعَلى اْلَكاِفرِيَن{  َنُة اللَّوِ َكَفُروا ِبِو فَػَلعْ 

 [.90ػ89]البقرة: ُمِهيٌن{

}الَِّذيَن َءاتَػيْػَناُىُم اْلِكَتاَب يَػْعرُِفونَُو َكَما يَػْعرُِفوَف َأبْػَناَءُىْم َوِإفَّ َفرِيًقا  وقاؿ سبحانو فيهم:
ُهْم لََيْكُتُموَف اْلَحقَّ َوُىْم   [.146]البقره: يَػْعَلُموَف{ِمنػْ

ا٤بشركْب أكرب   وكانت معاملة ىؤالء أشد عليو صلوات اهلل عليو من معاملة ا٤بشركْب؛ ألف
}َوِإَذا ِقيَل  ما معهم من االحتجاج، ما ذكر اهلل عز وجل عنهم، إذ يقوؿ سبحانو فيهم:

قَاُلوا َحْسبُػَنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِو َءابَاَءنَا َأَوَلْو َكاَف َلُهْم تَػَعاَلْوا ِإَلى َما َأنْػَزَؿ اللَُّو َوِإَلى الرَُّسوِؿ 
 [.104]ا٤بائده:َءابَاُؤُىْم ََل يَػْعَلُموَف َشْيًئا َوََل يَػْهَتُدوَف{

[، وقاؿ 146]البقرة:}يَػْعرُِفونَُو َكَما يَػْعرُِفوَف َأبْػَناَءُىْم{ وقاؿ عز وجل ُب أىل الكتاب: 
 [.89]البقرة:َعَلى اْلَكاِفرِيَن{  ْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِو فَػَلْعَنُة اللَّوِ }فَػَلمَّا َجاَءىُ  عز وجل:

}ُقْل َمْن َأنْػَزَؿ  ٍب قاؿ سبحانو لرسولو، عندما زعموا ]أنو[ ما أنزؿ اهلل على بشر من شيء:
يَس تُػْبُدونَػَها َوُتْخُفوَف  اْلِكَتاَب الَِّذي َجاَء ِبِو ُموَسى نُورًا َوُىًدى لِلنَّاِس َتْجَعُلونَُو قَػَراطِ 
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َكِثيًرا َوُعلّْْمُتْم َما َلْم تَػْعَلُموا َأنْػُتْم َوََل َءابَاؤُُكْم ُقِل اللَُّو ثُمَّ َذْرُىْم ِفي َخْوِضِهْم 
 [.91]األنعاـ: يَػْلَعُبوَف{

قولو سبحانو ٘بعلونو قراطيس تبدوهنا، كانوا يأخذوف من التوراة ما أرادوا من متشأّها ؛ 
}يَاَأْىَل اْلِكَتاِب  موىوا بو على جهلة أتباعهم، ويلبسوا عليهم، كما قاؿ سبحانو لرسولو:لي

 [.71]آؿ عمراف: ِلَم تَػْلِبُسوَف اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموَف اْلَحقَّ َوَأنْػُتْم تَػْعَلُموَف{

 ]مشأّة ا٢بشوية ألىل الكتاب[

شابو القرآف، وجعلوه إماماً وأُماً للمحكم، وبسّبة ىؤالء أخذت ا٢بشوية ُب فعلهم، ٗبت
ُـّ اْلِكَتاِب{ خالؼ ما يقوؿ بو سبحانو:  [.7]آؿ عمراف: }ِمْنُو َءايَاٌت ُمْحَكَماٌت ُىنَّ ُأ

فاهلل جعل احملكم إماماً للمتشابو، وجعلت ا٢بشوية ا٤بتشابو إماماً للمحكم، اتباعاً لفعل 
مد سواء سواء، فكانت معاملة اليهود حملمد اليهود، وحسداً آلؿ ٧بمد، كحسد اليهود حمل

ىذه ا٤بعاملة، بعد معرفتهم أنو رسوؿ اهلل إليهم، من قبل خالقهم على ما وجدوه ُب كتب 
عليو من النور  ([570])اهلل، و٠بعوه من رسل اهلل؛ فكاف عز وجل يقويو عليهم ٗبا أنزؿ

 والربىاف.

ىؤالء يقرؤف التوراة،   فتلبيس ىؤالء أشد على جهَّاؿ الناس من تلبيس ا٤بشركْب؛ ألف
واإل٪بيل، والزبور؛ ٍب ٯبتمعوف ُب كنائسهم، وبيعهم فال يقدر أحد من ا٤بسلمْب أف ٲبنعهم 

عي اإلسالـ من ا٢بشوية يأخذوف بقو٥بم ُب من قراءهتا؛ ألهنا كتب اهلل، بل كثّب ٩بن يد
أمور كثّبة من أىل التزويج والذبائح، فال يقولوف بتزويج ا٤بشركات، وال بأكل ذبائحهم؛ 
ويروف تزويج اليهوديات والنصرانيات، فهم ُب خالؿ ذلك يروف قتلهم وسبيهم، ففعلهم  

مد، ويروف التزويج إليهم، فرأيهم كلو ٚبليط، وتلبيٌس، وٛبويٌو، ال يروف قتل من أقرَّ بنبوة ٧ب
ُب تزويج اليهوديات، والنصرانيات، وا٤بسلمات، واحد، وُب قتلهم وسبيهم ٨بتلف؛ إ٭با ىو 
إٲباٌف وكفٌر، فليس بينهما شيء ثالٌث، فمن دخل ُب اإلٲباف، فهو ُب عداد ا٤بؤمنْب، ٯبب 

ٲباف، فهو داخل ُب لو ما ٯبب للمؤمنْب، وٰبـر عليو ما ٰبـر عليهم، ومن خرج من اإل
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}فَِإذا لَِقيُتُم  الكفر، ٰبل للمؤمنْب دماؤىم وأموا٥بم، كما قاؿ اهلل عز وجل للمؤمنْب:
}فَاقْػتُػُلوا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُىْم  وقاؿ: ،[4]٧بمد: الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرّْقَاِب{

الَِّذيَن يَػُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم }قَاتُِلوا  وقاؿ: ،[5]التوبة: َوُخُذوُىْم{
 [.132]التوبة: ِغْلَظًة{

وإ٭با أصل كل كفر ا٤بعصية هلل، وكذلك اليهود عصوا خالقهم ُب رسولو ٧بمد، وىم بو  
}ُقْل يَاَأيػَُّها النَّاُس  مقروف؛ فلما كذبوه ُب رسولو أنو ليس رسوالً إليهم، كما قاؿ سبحانو:

 [، وجب قتلهم.158]األعراؼ:ِإنّْي َرُسوُؿ اللَِّو ِإلَْيُكْم َجِميًعا{

فمن أنكر قوؿ رسوؿ اهلل ُب شيء واحد ٩با جاء بو، فقد حل دمو للمسلمْب، وحـر  
عليهم نكاحو، وذبيحتو، وتزوٯبو، ومواالتو، كائناً من كاف، يهودياً أو نصرانياً، أو ٦بوسياً 

 فهمو.أو مشركاً، أو معاىداً، فا

فلم يزؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم ٯباىد ىؤالء كلهم، حٌب أظهر دين اهلل عليهم، 
 وأذ٥بم، وأخزاىم، فبهذه ا٣بصاؿ قالت العلماء: إنو أفضل األنبياء.

 ٍب جاءت أخبار عنو عليو السالـ، من جده عليو السالـ األوَّاه ا٢بليم. 

ئو، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، أنو روى ٧بمد بن القاسم بن إبراىيم، عن آبا 
سئل عنو، وعن إبراىيم أيهما أفضل ؟ فقاؿ صلوات اهلل عليهما: ))أنا حسنة من حسنات 

}ِإفَّ اللََّو َوَمََلِئَكَتُو  ىذه اآلية: ([571])إبراىيم((، ٍب قاؿ ٧بمد بن القاسم: ٤با نزلت
[، 56]األحزاب: ُيَصلُّوَف َعَلى النَِّبيّْ يَاَأيػَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما{

 : كيف نصلي عليك يا رسوؿ اهلل؟.([572])قالوا لو أصحابو

قاؿ: ))قولوا اللهم صل على ٧بمد وعلى آؿ ٧بمد، وبارؾ على ٧بمد وعلى آؿ ٧بمد،   
 ((.([573])كما صليت، وباركت، على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد

قاؿ ٥بم: قولوا كما صليت؛ دل يقل أفضل ٩با صليت؛ إالّ قاؿ: مثل ما صليت على 
 إبراىيم.

 رجل غّبه، أف رجالً قاؿ لرسوؿ اهلل: يا خّب خلق اهلل. ([574])وروى
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 قاؿ: ))ذلك إبراىيم خليل اهلل((؛ صلى اهلل عليهما.

 ]رجوع إذل ذكر داوود )ع([

ٍب نرجع إذل ذكر داوود، صلى اهلل عليو: فلما باف لو أف ذكر ىذه ا٤برأة يغضب اهلل، 
على حرب ا٤بشركْب؛ كعلي حملمد،   ([575]) صاحب جيشوأعرض عن ذكرىا، وكاف أوريا 

على ٝبيعهم السالـ؛ فأقاما ما شاء اهلل من ذلك، حٌب قتل أوريا، قتلو ا٤بشركوف؛ فلما 
٣بليفتو بتزوٯبها؛ كما أذف حملمد بتزويج زينب، بعد خرجت ا٤برأة من عدهتا، أذف اهلل 

 خروجها من عدة زيد، سواء سواء؛ دل يكن من داوود ُب أوريا وزوجتو، إالّ ما ذكرت لك.

ال تلتفت إذل كالـ ا٢بشوية ُب خليفة اهلل، وصفيو داوود؛ ألهنم نسبوا إليو من الفعل  
العزيز: أف يوسف النيب صلى اهلل عليو  القبيح ما ال يليق بو، وكذلك جاء ا٣برب ُب امرأة

تزوجها، بعد موت زوجها؛ ألنو روي أهنا قالت: يا نيب اهلل، رل إليك ثالث حوائج: تدعو 
اهلل رل يرد عليَّ بصري، ويردين شابًة بكراً، ويأذف لك اهلل بتزوٯبي؛ فأجابو اهلل إذل ما 

لوه بطاعتهم لو؛ ألنو دل ٱبلق سألت، وما ذلك على اهلل بعزيز، فهو يعطي أولياءه ما سأ
}ُقْل  الدنيا واآلخرة، وما فيها من النعم، إالّ ألوليائو الصا٢بْب، كما قاؿ سبحانو لرسولو:

ـَ زِيَنَة اللَِّو الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَّْباِت ِمَن الرّْْزِؽ ُقْل ِىَي لِلَِّذيَن َءاَمُنوا ِفي  َمْن َحرَّ
 [(.32]األعراؼ: نْػَيا َخاِلَصًة يَػْوـَ اْلِقَياَمِة{اْلَحَياِة الدُّ 

 ]ذكر خطيئة سليماف عليو السالـ [

يقوؿ6  وأمَّا قولو سبحانو لرسولو، ُب صفيو سليماف بن داوود عليهما السالـ، حْب 
كاف سليماف ٤با [،  34]ص: }َولََقْد فَػتَػنَّا ُسَلْيَماَف َوأَْلَقيْػَنا َعَلى ُكْرِسيِّْو َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب{

 ، تزوج بلقيس، ملكة سبأ، وبُب ّٔا، أقامت معو ما شاء اهلل من ذلك؛ فلما كاف ذات يـو
قالت: يا نيب اهلل قد كنت أعظم ىذا النهار، قبل دخورل ُب اإلسالـ، أفتأذف رل أف أذبح 

 ثوراً، أوكبشاً، أو أ٫بر ٝباًل، لتعظيم ىذا النهار ؟.
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ذلك ُب ىذا ا٢بديث، سقطت جرادة ُب حجرىا، فأخذهتا، فمنعها عن ذلك، فبينما ٮبا ك
فقلعت رأسها، فغفل عنها رسوؿ اهلل، ودل يزجرىا، ٍب خرج منها إذل ساحل البحر، 

يده، فوضعو جنبو، فخرج حوت من البحر، للصالة، فنزع خاٛبو من   ([576]) ليتطهر
فالتقم ا٣باًب، ومرَّ بو ُب البحر؛ فلما ذىب عنو ا٣باًب، أدبر عنو أىل طاعتو، وبقي وحده، 
فلحق با٤بالحْب يعمل معهم ُب البحر، كل يـو ٕبوتْب، فحوت يشَبي بو دقيقاً، وحوت 

ـ، شق حوتاً ٩بَّا كاف يأخذ يشويو ويأكلو؛ فأقاـ على ذلك أياماً كثّبة، فلما كاف ذات يو 
ُب إجارتو، فإذا ٖباٛبو فيو، فلما لبسو، وصار ا٣باًب ُب يده، أقبل إليو أىل طاعتو، ومضى 

ى كرسيو، ىرب منو؛ وىو صلى ا١بسد الذي كاف جلس عل ([577])إذل منزلو؛ فلما أوحشو
ويسألو قبوؿ توبتو، كما قاؿ  ،([578])اهلل عليو، كاف يستغفر اهلل ُب ىذه األياـ، من خطيآتو

ْلًكا ََل يَػْنَبِغي ِْلََحٍد ِمْن بَػْعِدي ِإنََّك َأْنَت }قَاَؿ َربّْ اْغِفْر ِلي َوَىْب ِلي مُ اهلل سبحانو:
ْرنَا لَُو الرّْيَح َتْجِري بَِأْمرِِه رَُخاًء َحْيُث َأَصاَب)11اْلَوىَّاُب) ({، إلى قولو6 12(َفَسخَّ

 [.40ػ35]ص: }َوُحْسَن َمآٍب{

بينو وبْب قـو وأمَّا ا١بسد فاهلل أعلم ما كاف، أمن ا١بن أـ من اإلنس ؟ غّب أنو كاف 
، واإلنس ال ([579])  سليماف حجاب؛ وىم يسمعوف كالمو، وٰبسبوف أنو سليماف

 يسمعوف كالـ ا١بن.

َنا َعَلى ُكْرِسيِّْو َجَسًدا{ وأمَّا قولو سبحانو:([580])) [، نسب عز وجل إذل 34]ص: }َوأَْلَقيػْ
نفسو ُب قولو؛ إذ كاف قادراً إذل أف ٰبوؿ بينو، وبْب ا١بلوس على كرسي سليماف؛ 

نَػُهُم اْلَعَداَوَة  فهو ملكو، وقولو وألقينا، كقولو: والكرسي }فََأْغَريْػَنا بَػيػْ
[، 83]مرًن:}َأْرَسْلَنا الشََّياِطيَن َعَلى اْلَكاِفرِيَن{ [،14]ا٤بائدة: َواْلبَػْغَضاَء{
، [5اء:]اإلسر  ، و}بَػَعثْػَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََنا{[25]فصلت: }َوقَػيَّْضَنا َلُهْم قُػَرنَاَء{ وكقولو:

، }وََكَذِلَك نُػَولّْي بَػْعَض الظَّاِلِميَن بَػْعًضا ِبَما َكانُوا [4]النمل: و}زَيػَّنَّا َلُهْم َأْعَماَلُهْم{
 [.129]األنعاـ:َيْكِسُبوَف{
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يعِب سبحانو ُب ىذه اآليات وما أشبهها من اآليات: التخلية واإلمهاؿ، وتأخّب  
}َلْو يُػَؤاِخُذُىْم ِبَما َكَسُبوا َلَعجََّل  سبحانو: العقوبة؛إذ ىو قادر على إىالكهم، كما قاؿ

 [.58]الكهف: َلُهُم اْلَعَذاَب َبْل َلُهْم َمْوِعٌد َلْن َيِجُدوا ِمْن ُدونِِو َمْوِئًَل{

[، نسب فتنة سليماف إذل نفسو، 34]ص: }َولََقْد فَػتَػنَّا ُسَلْيَماَف{ وأما قولو سبحانو:
 الؼ فعل خالقو.وكانت من سليماف؛ فعل سليماف خ

إ٭با نسبها عز وجل إذل نفسو؛ ألنو عز وجل الذي ركب حب امرأتو ُب قلبو، بالشهوة الٍب 
ركبها فيو من شهوة النساء وحبهن، فتلك احملبة الٍب منعت سليماف عن زجره إياىا؛ ألنو لو  

تو، فلم كاف ذلك الفعل من غّبىا، لفطن أف ذلك ٩بَّا يغضب اهلل، إالّ أف احملبة الٍب منع
تطاوعو نفسو أف يعصيها؛ للوصلة واحملبة الذي بينو وبينها، ما ليس بينو وبْب غّبىا، كما 

}َوَلْن  ((؛([581])قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم:))حبك للشيء يعمي ويصم
[، ٍب 129]النساء:َتْسَتِطيُعوا َأْف تَػْعِدُلوا بَػْيَن النَّْساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفََل َتِميُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل{

}يَاأَيػَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ِإفَّ ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْوََلدُِكْم َعُدوِّا َلُكْم  قاؿ سبحانو:
 [.14]التغابن: فَاْحَذُروُىْم{

ذرىم عز وجل من الزوجات واألوالد؛ ٤با ركب اهلل فيهم ٥بم من احملبة وا٤بودة، ما دل ح
}َوِمْن َءايَاتِِو َأْف َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنْػُفِسُكْم َأْزَواًجا  يركب فيهم لغّبىم، كما قاؿ سبحانو:

َنُكْم َمَودًَّة َورَْحَمًة ِإفَّ ِفي ذَ  َها َوَجَعَل بَػيػْ ِلَك َْليَاٍت ِلَقْوـٍ لَِتْسُكُنوا ِإلَيػْ
: يَػتَػَفكَُّروَف{  [.21]الرـو

والرٞبة، منعت امرأة فرعوف زوجها  ([582])فبهذه الذي تكوف بْب الرجل وا٤برأة ]من[ احملبة
السالـ، وىو قد قتل ٝباًل كثّباً، ٨بافة من موسى أف يزيل فرعوف من قتل موسى عليو 

ملكو؛ فلما وقع ُب يده الذي أخربه ثقاتو؛ ألهنم أٝبعوا على مقالة واحدة عند مولد 
موسى أنو قد ظهر، ودل يبينوا أنو ىو بعينو؛ إالّ أهنم قالوا: إنو قد خرج من بطن أمو، ودل 

أنو قد ظهر الذي كانوا يتوقعوف ظهوره، ٍب ٤بَّا صار يعرفوه وال أمو بأعياهنما؛ فلما صح لو 
}قُػرَُّة َعْيٍن ِلي َوَلَك ََل  إليو دل تدعو احملبة الٍب كانت ُب قلبو المرأتو، عندما قالت لو:
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َفَعَنا َأْو نَػتَِّخَذُه َوَلًدا{ [؛ فَبؾ موسى، مساعدة ٥با 9]القصص: تَػْقتُػُلوُه َعَسى َأْف يَػنػْ
حبة الراسخة ُب قلبو ٥با؛ ولذلك قاؿ اهلل سبحانو ألمو، حْب وإعظاماً ٢بقها؛ للم

ْـّ ُموَسى َأْف َأْرِضِعيِو فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِو فَأَْلِقيِو ِفي اْلَيمّْ َوََل َتَخاِفي  يقوؿ: َنا ِإَلى ُأ }َوَأْوَحيػْ
[؛ ألنو سبحانو علم أف 7قصص:]الَوََل َتْحَزِني ِإنَّا رَادُّوُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَن{

}َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك امرأة فرعوف، إذا وقع موسى ُب يد فرعوف، أحبتو؛ لقوؿ اهلل عز وجل:
وأهنا ال تريد قتلو، وأف فرعوف ساعدىا على تركو من القتل؛ فجاء  ،[39]طو: َمَحبًَّة ِمنّْي{

لم من القتل ورد إذل أمو،  األمر منها ومن زوجها ُب كليمو موسى، على ما علم اهلل، وس
}َىْل  فقالت أخت موسى: }َوَحرَّْمَنا َعَلْيِو اْلَمَراِضَع ِمْن قَػْبُل{، كما قاؿ عز وجل:

( فَػَرَدْدنَاُه ِإَلى ُأمِّْو َكْي تَػَقرَّ 11َأُدلُُّكْم َعَلى َأْىِل بَػْيٍت َيْكُفُلونَُو َلُكْم َوُىْم َلُو نَاِصُحوَف)
نُػَها َوََل َتْحزَ  َف َولِتَػْعَلَم َأفَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ َوَلِكنَّ َأْكثَػَرُىْم ََل َعيػْ

[؛ فبتوفيق اهلل وتسديده، وعونو، وتأييده، ولطفو، سلم 13ػ11]القصص: ({11يَػْعَلُموَف)
موسى من القتل، على يدي أمٍة طاىرة من إمائو، وأعرض عدوه عن قتلو، اختياراً منو 

وال جرباً من خالقو؛ فلم يكن من اهلل جرب ُب شيء من أمر  ٤بساعدتو لزوجتو، ال اضطراراً 
إْذ حاؿ بينو وبْب رضاع غّب أمو،  ،نبيو موسى، إالّ امتناع الرضاع؛ فإف ذلك كاف خّباً 

}ِإنَّا رَادُّوُه  وذلك ٤با كاف وعد أمو برده إليها، كما قاؿ سبحانو:
}َوَحرَّْمَنا َعَلْيِو  عليهما وقاؿ:رٞبًة منو ّٔا وبولدىا، وشفقة  [،7]القصص:ِإلَْيِك{

 [.12]القصص: اْلَمَراِضَع ِمْن قَػْبُل{

}َما َجَزاُء َمْن َأرَاَد بَِأْىِلَك  كذلك فعل العزيز كفعل فرعوف، سواء سواء؛ قالت امرأتو:
[، فحبسو رضاء ٥با، بعد أف باف لو 25]يوسف: ُسوًءا ِإَلَّ َأْف ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب أَلِيٌم{

}ثُمَّ بََدا َلُهْم ِمْن بَػْعِد َما رََأُوا اْْليَاِت  و بريء ٩با نسبت إليو زوجتو، كما قاؿ سبحانو:أن
}اْْلَف َحْصَحَص  [؛ ٍب قالت لو عندما كرىت حبسو:35]يوسف: لََيْسُجنُػنَُّو َحتَّى ِحيٍن{

 [.51]يوسف:اْلَحقُّ أَنَا رَاَوْدتُُو َعْن نَػْفِسِو َوِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقيَن{



قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم:))ىالؾ أمٍب ُب ثالث: شح مطاع، وىوى متبع، 
استكمل ، ٍب قاؿ صلى اهلل عليو:))ثالث من كن فيو فقد ([583])وإعجاب ا٤برء بنفسو((

خصاؿ اإلٲباف: الذي إذا قدر، دل يتعاط ما ليس لو، وإذا رضي، دل يدخلو رضاه ُب باطل، 
 وإذا غضب، دل ٱبرجو غضبو من ا٢بق((.

 فإذا سلم إنساف من ىذه الثالث، فهو سادل من آفات الدنيا، وعذاب اآلخرة(.

 ]ذكر خطيئة نيب اهلل يونس )ع([

[ اآلية،  37]األنبياء: ِإْذ َذَىَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْف َلْن نَػْقِدَر َعَلْيِو{}َوَذا النُّوِف  وأمَّا قولو: 
كاف يونس عليو السالـ رسوالً إذل قومو، فأقاـ يدعوىم إذل طاعة اهلل؛ فلما عصوه، أمره 

اهلل عز وجل أف ٱبرج من بينهم؛ لينزؿ عليهم عذابو، فخرج منهم؛ فلما رأوا العذاب مقبالً 
تضرعوا إذل خالقهم، وسألوه الكشف عنهم وتابوا وأقلعوا عن ا٤بعاصي، فكشف إليهم، 

ا ِإَلَّ قَػْوـَ }فَػَلْوََل َكاَنْت قَػْريٌَة َءاَمَنْت فَػنَػَفَعَها ِإيَمانُػهَ  سبحانو:  ([584]) عذابو عنهم، فقاؿ
ْعَناُىْم ِإَلى  نْػَيا َوَمتػَّ ُهْم َعَذاَب اْلِخْزِي ِفي اْلَحَياِة الدُّ يُوُنَس َلمَّا َءاَمُنوا َكَشْفَنا َعنػْ

 [.98]يونس: ِحيٍن{

فلما رأى يونس عليو السالـ سالمتهم من عذاب رّٔم، مضى منهم غضباناً عليهم، وظن 
بذىابو عنهم، حٌب ركب ُب السفينة مع قوـٍ ُب البحر،  ([585])أف اهلل عز وجل ال يؤاخذه

 فلما صاروا فيها وقفت فلم تسر، فقاؿ أىلها: فينا ذو خطيئٍة.

 فقاؿ ٥بم يونس: أنا ا٤بخط  ا٤بذنب.

 رسوؿ اهلل، وا٤بخطيء غّبؾ.قالوا لو: أنت 

 قاؿ ٥بم: تساٮبوا بنا. 

فإذا بالسهم وقع عليو، فلفَّ رأسو ُب كسائو وطرح نفسو ُب البحر، فالتقمو  
}َأْف ََل ِإَلَو ِإَلَّ َأْنَت  ُب الظلمات:؛ فلما صار ُب بطنو نادى حينئذ ([586])ا٢بوت

فأقاـ ما شاء اهلل من ذلك ُب بطنو،  ؛[87]األنبياء:ُسْبَحاَنَك ِإنّْي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِميَن{
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}فَػَنَبْذنَاُه  وىو يستغفر اهلل ويسألو قبوؿ توبتو، فاستجاب لو ربو وأخرجو إذل ساحل البحر:
َنا َعَلْيِو َشَجَرًة ِمْن 131بِاْلَعَراِء َوُىَو َسِقيٌم) ( َوأَنْػَبتػْ

 [، وىو الدبا.146ػ145]الصافات:({132يَػْقِطيٍن)

}َوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِماَئِة أَْلٍف َأْو  فلما صح جسمو رده إذل قومو، كما قاؿ: 
[، يقوؿ: يزيدوف على مائة ألٍف، ولوال أنو استغفر ربو، لَبكو 147]الصافات: يَزِيُدوَف{
}فَػَلْوََل َأنَُّو َكاَف ِمَن  بطن ا٢بوت إذل يـو ا٢بشر، كما قاؿ سبحانو:ربو ُب 

َعُثوَف)131اْلُمَسبِّْحيَن) }َلْوََل َأْف َتَدارََكُو  وقاؿ: ({،133(لََلِبَث ِفي َبْطِنِو ِإَلى يَػْوـِ يُػبػْ
العراء: ]عراء[ اآلخرة، ليس  [، يعِب149]القلم: نِْعَمٌة ِمْن رَبِّْو لَنُِبَذ بِاْلَعَراِء َوُىَو َمْذُموـٌ{

 عراء الدنيا.

[، يقوؿ: توىم وحسب أنا ال نأخذه 87]األنبياء: }َفَظنَّ َأْف َلْن نَػْقِدَر{ وقولو سبحانو: 
 بفعلو ىذا، عندما ذىب من قومو غضباف عليهم.

و وإ٭با كاف يريد ربو منو الرجوع إذل قومو؛ فلما ذىب منهم عاقبو ٍب رٞبو عندما اسَبٞبو، إن
 بعباده رؤؼ رحيم.

}َواذُْكْر َعْبَدنَا أَيُّوَب ِإْذ نَاَدى رَبَُّو َأنّْي َمسَِّنَي  وأمَّا قولو سبحانو لرسولو صلى اهلل عليو:
[ اآلية، كاف أيوب صلى اهلل عليو رجاًل كرٲباً يطعم 41]ص: الشَّْيطَاُف بُِنْصٍب َوَعَذاٍب{

ح منزلو ضيف، فقدمت امرأتو إذل ىذا الطعاـ؛ فلما كاف ذات يـو غاب من منزلو فرا 
الضيف طعاماً بلنب؛ فلما راح أخربتو أهنا أطعمت ضيفو لبناً؛ فغضب عليها إذ دل تطعمو 

 بلحم، فحلف ليضربنها مائة ضربة.

)فلما سكن غضبو، ندـ على ٲبينو، فوسوس إليو الشيطاف، قاؿ لو: يا أيوب، أي نيب رأيتو 
لو؟ فلما عـز على ضرّٔا، قاؿ لو إبليس: ما فعلت ىذه ٰبلف على شيء ليفعلو ٍب دل يفع

 ( وىي دل تأت بفاحشة وال بذنب ؟.([587])ا٤بسكينة الضعيفة، حٌب تضرّٔا مائة ضربة

ٍب رجع إذل عقلو، فإذا بو يقوؿ: إهنا ال تستوجب ىذا الضرب، فلم تزؿ نفسو توسوسو،  
والشيطاف يسوؿ لو، حٌب سقم ومرض وتعب تعباً شديداً، وىو ٧بتمل صبور؛ فلما طاؿ 
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مرضو رٞبو ربو وأمره أف يركض برجلو، فلما ركض انفجر من ذلك ا٤بوضع ماء، فغمره، 
 بو، فشرب منو، فأخرج كل ما كاف ُب جوفو. فاماط عنو كل سقم ومرٍض كاف

ال ٰبنث، كما   ٍب أمره ربو أف يأخذ ضغثاً من ا٢بشيش، فيضرّٔا بو ضربًة واحدة؛ ألف 
}َوُخْذ بَِيِدَؾ ِضْغثًا فَاْضِرْب ِبِو َوََل َتْحَنْث ِإنَّا َوَجْدنَاُه َصاِبًرا نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّو قاؿ سبحانو:

 [.44]ص: َأوَّاٌب{

 ]خطايا األنبياء عليهم السالـ كلها على جهة ا٣بطأ والنسياف[

ىذه خطايا األنبياء الٍب ذكرىا اهلل عز وجل لرسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ُب كتابو 
الذي أنزلو عليو، وعّرفو أف خطاياىم كانت على وجو الغفلة، والزلل والنسياف، ال على 

كمعصية إبليس ومن تبعو من ا١بن واإلنس؛ ٍب مع ذلك  وجو االعتماد والتمرد والطغياف،  
ساعتهم إذل خالقهم، ويطلبوف منو اإلقالة والغفراف، فيجيبهم إذل  ([588])  كانوا يتوبوف
ذنؤّم، ويردىم إذل مراتبهم ومناز٥بم؛ لعلمو بإخالصهم ورجوعهم إذل  ([589]) ذلك ويغتفر

ما يرضيو، و٘بنبهم عمَّا يسخطو، وكذلك فعلو عز وجل ١بميع من تاب إليو من عبيده، 
}وََكَذِلَك نُػْنِجي  طاعتو، كما قاؿ سبحانو:وأقلع عن معصيتو، ورجع إلى

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَن{[88]األنبياء:اْلُمْؤِمِنيَن{ : ، }وََكاَف َحقِّا َعَليػْ ، }ِإفَّ اللََّو ََل [47]الرـو
، }ِإفَّ اللََّو ُيِحبُّ التػَّوَّابِيَن َوُيِحبُّ [120]التوبة:ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن{

 [.222]آؿ عمراف: رِيَن{اْلُمَتَطهّْ 

صّبت ا٢بشوية معصية األنبياء ومعصية إبليس ومعصية ابن آدـ سواء، حٌب موىوا على 
جهَّاؿ الناس بذلك، كتمويو معاوية عندما ضربتو رياح اللقوة ُب وجهو، قاؿ ٥بم: إف ابن 

آدـ عرض للبالء، إما مبتلى فيؤجر، وإما معاقب فيزدجر، فإف ابتليت، فقد ابتلي 
الصا٢بوف، من قبلي، وإين ألرجو أف أكوف منهم، وإف عوقبت، فقد عوقب ا٣باطئوف من 

قبلي، وال آمن أكوف منهم؛ فقدموه بقولو ىذا على أتباعو، وىو موقٌن أف ىذا الذي 
نقمٌة من اهلل وسخط، وأنو ال يزيح عنو ربو ذلك، إالّ بتوبة نصوح، واإلقالع  ،([590])نزؿ
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واإلخالص، وقد أبدى بعض ذلك إذل رفيقو، مرواف بن ا٢بكم، عندما قاؿ لو: أراؾ 
 تبكي.

فخفت أف تكوف ىذه عقوبة من ريب، ولوال ىواي ُب يزيد،  ([591])قاؿ: ُبَّ أحببتِب
 لقصدت قصدي.

على وجو التمويو، فلما صارت  ([592])وإ٭با خاطب ّٔذه ا٤بخاطبة.... 
عنده، ودل يرد أف يبْب لو أمره على ا٢بقيقة، كما وصفهم رّٔم، حْب ([593]) ا٤بخاطبة.....
اآلية، [ 108]النساء: }َيْسَتْخُفوَف ِمَن النَّاِس َوََل َيْسَتْخُفوَف ِمَن اللَِّو{ يقوؿ سبحانو:

}َوُىْم َعِن  [،26]ا١باثية: }َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ََل يَػْعَلُموَف{ :([594])وقاؿ سبحانو......
: اْْلِخَرِة ُىْم َغاِفُلوَف{  [.7]الرـو

كتايب ىذا خالقك وأولياءه، ٩بَّا وصف اهلل عز وجل نفسو وإياىم؛ فقد وصفت لك ُب  
}ِإفَّ الَِّذيَن يُػْؤُذوَف اللََّو َوَرُسوَلُو َلَعنَػُهُم اللَُّو ِفي  لتسلم من بالئهم، قاؿ اهلل عز وجل:

نْػَيا َواْْلِخَرِة َوَأَعدَّ َلُهْم َعَذابًا ُمِهيًنا) ِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما (َوالَِّذيَن يُػْؤُذوَف اْلُمؤْ 13الدُّ
 [.58، 57]األحزاب:({14اْكَتَسُبوا فَػَقِد اْحَتَمُلوا بُػْهَتانًا َوِإْثًما ُمِبيًنا)

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ]خاٛبة[

قاؿ أبو ا٢بسْب أٞبد بن موسى الطربي رٞبة اهلل عليو: ٝبيع ما ُب ىذا الكتاب من أولو 
إذل ا٢بق أمّب ا٤بؤمنْب ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم بن إبراىيم إذل آخره من مذىب ا٥بادي 

 .([595])صلوات اهلل عليهم أٝبعْب وسلم تسليماً طيباً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  

  

 الوىاب تم الكتاب والحمد هلل المنعم
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  .التحف الفاطمية شرح الزلف اإلمامية – ([1])

 .(قولو: )أشرؼ(؛ منصوب على أنو خرب كاف ُب )٤با كاف التكلم ([2])
   .ىذه ا١بملة جواب )٤با( الٍب ُب أوؿ الكالـ ُب قولو: )و٤با كاف التكلم( ٛبت ([3])

ُب )ب(: بسم اهلل الرٞبن الرحيم، قاؿ أٞبد بن ٧بمد الطربي: ا٥بدى من اهلل عز وجل  -([4])
  .ىدياف، أما ا٥بدي األوؿ فالعقوؿ

  .(ما بْب القوسْب سقط من )ب - ([5])
   .ُب )ب(: قد بْب - ([6])

   .ُب )ب(: ىوى غّبه - ([7])
   .ُب )ب(: ٍب قاؿ سبحانو - ([8])

 .(ما بْب القوسْب ساقط من )ب- ([9])
   .ُب )ب(: ٍب قاؿ - ([10])

   .ُب )ب(: سبحانو - ([11])
  .ُب )ب(: ُب أوؿ القوؿ، ٍب قاؿ سبحانو -([12])

  .ُب )ب(: وأعرض عن ذكره -([13])
   .ُب )ب(: الثواب - ([14])

  .ُب )ب(:برأ -([15])
ػ أخرجو البخاري بلفظ: ))إف رٞبٍب سبقت غضيب(( 270/6 برقم 6986، ومسلم  ([16])

2108/4 رقم 2751، والَبمذي 549/5 رقم 3543 بلفظ ))تغلب((، وابن ماجو 67/1 رقم 
189، وىو ُب مسند أٞبد 242/2 رقم 7297، وُب صحيح ابن حباف 12/14 رقم 6143 

بلفظ ))تغلب((، وُب ا٤بستدرؾ 277/4 رقم 7633 بلفظ ))وخلق رٞبتو تغلب غضبو((، 
والنسائي 417/4 رقم 7750 بلفظ))غلبت((، وذكره ُب كنز العماؿ 250/4 برقم 10385 



بلفظ ))سبقت رٞبٍب غضيب((، وعزاه إذل مسلم عن أيب ىريرة، وبرقم 10386 بلفظ))كتب ربكم 
 .على نفسو بيده قبل أف ٱبلق ا٣بلق: رٞبٍب سبقت عضيب((، وعزاه إذل ابن ماجو عن أيب ىريرة

ىذا البحث ال يَبتب على علمو أو جهلو مسألة شرعية، وال دليل منتهض، وأشف ما  -([17])
يؤخذ منو داللة على النفي وإف دل تكن وافية ىي قولو تعاذل:}ُسْبَحاَف الَِّذي َخَلَق اأْلَْزَواَج ُكلََّها ٩بَّا 
تُػْنِبُت اأْلَْرض{]يس:36[ إْذ قاؿ: خلق األزواج  كلها مع قولو تعاذل:}َوَخَلَق ا١ْبَافَّ ِمْن َمارٍِج ِمْن 

نَاٍر{]الرٞبن:15[، والنار ليست ٩با تنبت األرض، ولقائل أف يقوؿ: النار من الشجر، والشجر ٩با 
 .تنبت األرض؛ مع القياس على سائر ا٢بيوانات ا٤بادية، وىذا دليل على وجود اإلناث فيهم
   .ُب )ب(: ذكر سبحانو أف ُب كل ما خلق ذكوراً وإناثاً سوى ا٤بالئكة، وا١بن - ([18])

 .كذا ُب )أ( و)ب(، ولعل الصواب: بشبيو -([19])
  .(ما بْب القوسْب سقط من )ب -([20])

   ..ٝبلة لعنو جواب ٤با - ([21])
  .ُب )ب(: خالقو -([22])

   .ُب )ب(: حْب يقوؿ سبحانو - ([23])
   .ُب )ب(: كتابو - ([24])

  .ُب )ب(:أوؿ من عصى -([25])
  .ُب )ب(: رسولو -([26])

 .سيأٌب ٚبرٯبو - ([27])
الصواب واهلل أعلم: أف ا٤بعُب ال يزاؿ أىل الباطل ٨بتلفْب فيما بينهم، لكن من رحم  - ([28])
ربك ال ٱبتلفوف وقد أشار ا٤بؤلف رٞبو اهلل بإستداللو ّٔذه اآلية إذل أف الرٞبة جاءت ُب القسم 

   .(ا٤بخرج من أىل االختالؼ فتأملو، ٧بمد بن ٧بمد بن إ٠باعيل مطهر،حاشية من )ب
   .ُب )ب(: كلهم - ([29])

  .ُب )ب(: دل يوسعهما -([30])



  .ُب )ب(: وعلى ذلك -([31])
   .كذا ُب )أ( و)ب( والصحيح )ا٤بوسوي( نسبة إذل موسى بن جعفر - ([32])

   .ُب )ب(: رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم - ([33])
  .{سقط من )ب(: }فَػَقْد َجاءَُكْم َبِشٌّب َونَِذيرٌ  - ([34])

   .احملفي: ىو ا٤بالـز ُب ا٤بسألة واحملفي ُب ا٤بسألة ا٤بردد للسؤاؿ. أفاده القاموس - ([35])
   .ُب )ب(: لعباده - ([36])

رواه اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق عليو السالـ ُب األحكاـ 1/ 38، واإلماـ ا٤بنصور باهلل ُب  -([37])
الشاُب بلفظ: أنت 1/ 128، واإلماـ الناطق با٢بق أبو طالب عليو السالـ ُب أماليو ص35، ورواه 
ُب فرائد السمطْب 1/ 122، وابن ا٤بغازرل ُب ا٤بناقب ص38، 157، وابن عساكر ُب ا١بزء األوؿ 

 .من فضائل علي ص125، وىو ُب ا١بامع الصغّب للسيوطي 1/ 39، 2/ 418
قاؿ موالنا اإلماـ ا٢بجة/ ٦بد الدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاذل ُب لوامع األنوار: 
وقاؿ ا٢باكم ىذا حديث ا٤بنزلة الذي كاف شيخنا أبو حاـز ا٢بافظ يقوؿ خرجتو ٖبمسة آالؼ 

 .إسناد، انتهى
ورواه ابن أيب شيبة، ورواه ُب مسند أٞبد بعشرة أسانيد، و مسلم ]ا٤بختصر رقم 1639[ من فوؽ 

سبع طرؽ، ورواه البخاري ]4/ 207[ ُب صحيحيهما، وأبو داود، والنسائي، والَبمذي، وابن ماجو 
]1/ 43 برقم 115[، وا٢باكم صاحب ا٤بستدرؾ، والطرباين، وا٣بطيب، والعقيلي، والشّبازي، وابن 
النجار. انتهى بزيادة رقم الصفحة وا١بزء وا٢بديث ُب ٨بتصر مسلم والبخاري وابن ماجو، وذكره ُب 
مشس األخبار بلفظ ))أما ترضى أف تكوف مِب ٗبنزلة ىاروف من موسى إال أنو ال نيب بعدي، ولو كاف 
لكنتو((، ص38، وذكره بلفظو ُب كنز العماؿ 603/11 رقم 3291، وذكره فيو أيضاً باختالؼ 

 .يسّب ٙبت رقم 32881،32932،32934،32937
حديث الغدير: رواه اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق عليو السالـ ُب األحكاـ 1/ 38، واإلماـ  -([38])

علي بن موسى الرضى عليو السالـ، واإلماـ ا٤بؤيد باهلل عليو السالـ، واإلماـ ا٤برشد باهلل عليو السالـ 



ُب أماليو 1/ 149، واإلماـ ا٤بنصور باهلل عبداهلل بن ٞبزة عليو السالـ ُب الشاُب 1/ 111، وابن 
ا٤بغازرل ُب ا٤بناقب ص31، وأخرجو ُب فرائد السمطْب 1/ 56، وأخرجو ابن عساكر عن أكثر من 

 .ثالثة وعشرين صحابياً 
قاؿ ا٤بوذل اإلماـ ا٢بجة / ٦بد الدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاذل: ومن العامة 

خصوصاً أٞبد بن حنبل، والطرباين، وسعيد بن منصور عن علي عليو السالـ، وزيد بن أرقم، وثالثْب 
 .رجالً من الصحابة، وعن أيب أيوب وٝبع من الصحابة، وا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ عن علي عليو السالـ
وقاؿ ا٤بوذل: واعلم أف ىذا ا٣برب الشريف صدر ُب مقامات عديدة، وأوقات كثّبة، وأعظمها يـو 
الغدير، فانو حضره ألوؼ كما رواه ا٢باكم ا١بشمي عن جابر بلفظ: )قاؿ جابر: وكنا اثِب عشر 

 .(ألفاً 
 .وقاؿ ا٤بقبلي ُب العلم الشامخ: فإف كاف ىذا معلوماً، وإال فما ُب الدنيا معلـو

سقط من )ب( من قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))ا٢بسن وا٢بسْب إذل قولو خّب  - ([39])
 .((منهما

وا٢بديث رواه اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق عليو السالـ ُب األحكاـ 1/ 40، واإلماـ األعظم زيد بن علي 
عليو السالـ ُب آّموع بلفظ: ))سيدا شباب أىل ا١بنة ا٢بسن وا٢بسْب، وأبوٮبا خّب منهما((، 

 .وأخرجو ُب فرائد السمطْب 2/ 99
وذكره بلفظو ُب كنز العماؿ ج115/12 رقم 3425 وعزاه إذل النسائي وا٢باكم ُب مستدركو عن 

ابن عمر، وعزاه أيضاً إذل الطرباين ُب الكبّب عن قذة وعن مالك بن حويرث ، وعزاه أيضاً إذل ا٢باكم 
ُب مستدركو عن ابن مسعود، وذكره أيضاً بزيادة ))ابناي ىذاف(( ...إخل ا٢بديث ج112/12 رقم 
34247 وعزاه إذل ابن عساكر عن علي وعن ابن عمر، وذكره ُب مشس األخبار بلفظو ص 43، 

 .وذكر ٫بوه بروايات متعددة وألفاظ متقاربة
قاؿ ا٤بوذل اإلماـ ا٢بجة / ٦بد الدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاذل ُب ٚبريج  -([40])
حديث الثقلْب: أخرجو أعالـ األئمة، وحفاظ األمة، فمن أئمة آؿ ٧بمد صلوات اهلل عليهم: اإلماـ 



األعظم زيد بن علي، واإلماـ ٪بم آؿ الرسوؿ القاسم بن إبراىيم، وحفيده إماـ اليمن ا٥بادي إذل 
ا٢بق ا٤ببْب ٰبٓب بن ا٢بسْب، واإلماـ الرضى علي بن موسى الكاظم، واإلماـ الناصر األطروش ا٢بسن 

بن علي، واإلماـ ا٤بؤيد باهلل، واإلماـ أبو طالب، والسيد اإلماـ أبو العباس، واإلماـ ا٤بوفق باهلل، 
وولده ا٤برشد باهلل، واإلماـ ا٤بتوكل على اهلل أٞبد بن سليماف، واإلماـ ا٤بنصور باهلل عبداهلل بن ٞبزة، 
والسيد اإلماـ أبو عبداهلل العلوي صاحب ا١بامع الكاُب، واإلماـ ا٤بنصور باهلل ا٢بسن بن بدر الدين 
وأخوه الناصر للحق حافظ العَبة ا٢بسْب بن ٧بمد، واإلماـ ا٤بهدي لدين اهلل أٞبد بن ٰبٓب، واإلماـ 
ا٥بادي لدين اهلل عز الدين بن ا٢بسن، واإلماـ ا٤بنصور باهلل القاسم بن ٧بمد، وولده إماـ التحقيق 

 .ا٢بسْب بن القاسم، وغّبىم من سلفهم وخلفهم سالـ اهلل عليهم أٝبعْب
وقد رواه من غّب أىل البيت)ع( ا١بم الغفّب فمنهم:مسلم 5/ 179، سنن الَبمذي622/5 رقم ]

3788، سنن الدارمي 431/2، مسند أٞبد 14،17،26،59/3، و 366،371/4، و 
182،189/5، و 26/6، وخصائص النسائي ص 150 رقم 267، مستدرؾ ا٢باكم 109/3 
رقم 148، 533، ا٢بافظ الكنجي الشافعي ُب كفاية الطالب ُب الباب األوؿ ص 11 ُب بياف 

صحة خطبتو ٗباٍء يُدعى ٟباً، قاؿ بعد نقل ا٢بديث: أخرجو مسلم ُب صحيحو، ورواه أبو داود وابن 
ماجو ُب كتابيهما، وأيضاً ُب الباب ا٢بادي والستْب ص 130، وابن خزٲبة 62/4 رقم 2357، 
وُب الطبقات حملمد بن سعد الزىري البصري 8/4، وُب ا٢بلية أليب نعيم 355/1، وُب أسد الغابة 
البن األثّب 147/3، وُب العقد الفريد البن عبد ربو األندلسي 346،158/2، وُب تذكرة ا٣بواص 
البن ا١بوزي ص 332، والدواليب ُب الذرية الطاىرة ص 166،288، وإنساف العيوف لنور الدين 
ا٢بليب 308/3، وُب ذخائر العقىب ألٞبد بن عبداهلل الطربي ص 16، وُب الفصوؿ ا٤بهمة البن 

الصباغ ا٤بالكي ص 24، وُب نسيم الرياض لشهاب الدين ا٣بفاجي 410/3، وُب الكشف والبياف 
للثعليب ، وُب تفسّب الرازي 18/3، وُب تفسّب النظاـ النيسابوري 349/1، وُب تفسّب ا٣بازف 

257/1، وىو أيضاً ُب تفسّب آية ا٤بودة 94/4، وفيو وُب الثعليب ُب تفسّب آية }َسنَػْفرُُغ َلُكْم أَيػَُّها 
الثػََّقاَلِف)31({]الرٞبن[، وُب تفسّب ابن كثّب 113/4 ُب تفسّب آية ا٤بودة وُب تفسّب آية التطهّب 



485/3، وُب شرح هنج البالغة البن أيب ا٢بديد 130/6، وُب مدارج النبوة لعبد ا٢بق الدىلوي ص 
520، وُب ا٤بناقب ا٤برتضوية حملمد بن صاحل الَبمذي الكشفي ص 96،97،100،472، وُب 

مفتاح كنوز السنة ص 448، وأبو يعلى ُب ا٤بسند 197/2، وُب مصابيح السنة للبغوي 205/2، 
206، وابن حجر ُب الصواعق ص 75،78،90،99، 136، وابن ا٤بغازرل ُب ا٤بناقب ص 234، 
236، والبزار 89/3 برقم 864، وعبد بن ٞبيد ُب ا٤بنتخب ص 107،108، وابن عساكر ُب 
تارٱبو 369/5، وا٣بطيب ُب تارٱبو 442/8، وابن أيب شيبو ُب ا٤بصنف 418/7، والبيهقي 

 .[30/7، والطرباين ُب الصغّب 131،135،226/1
ومن أوليائهم: إماـ الشيعة األعالـ قاضي إماـ اليمن ا٥بادي إذل ا٢بق ٧بمد بن سليماف رضي اهلل 

عنو رواه بإسناده عن أيب سعيد من ست طرؽ، وعن زيد بن أرقم من ثالث، وعن حذيفة، 
وصاحب احمليط باإلمامة الشيخ العادل ا٢بافظ أبو ا٢بسن علي بن ا٢بسْب، وا٢باكم ا١بشمي، 

وا٢باكم ا٢بسكاين، وا٢بافظ أبو العباس ابن عقدة، وأبو علي الصفار، وصاحب مشس األخبار رضي 
اهلل عنهم، وعلى ا١بملة كل من أّلف من آؿ ٧بمد عليهم السالـ وأتباعهم رضي اهلل عنهم ُب ىذا 

 .الشأف يرويو وٰبتج بو على مرور األزماف
ومن العامة: أٞبد بن حنبل ُب مسنده، وولده عبداهلل، وابن أيب شيبة، وا٣بطيب ابن ا٤بغازرل، 
والكنجي الشافعياف، والسمهودي الشافعي، وا٤بفسر الثعليب، ومسلم بن ا٢بجاج القشّبي ُب 

صحيحو رواه ُب خطبة الغدير، والنسائي، وأبو داود، والَبمذي، وأبو يعلى، والطرباين ُب ا٤بثالثو، 
والضيا ُب ا٤بختار، وأبو نعيم ُب ا٢بلية، وعبد بن ٞبيد، وأبو موسى ا٤بدين ُب الصحابة، وأبو الفتوح 
العجلي ُب ا٤بوجز، وإسحاؽ بن راىويو، والدواليب ُب الذر ية الطاىرة، والبزار، والزرندي الشافعي، 
وابن البطريق ُب العمدة، وا١بعايب ُب الطالبيْب من حديث عبداهلل بن موسى بن عبداهلل بن ا٢بسن 

 .بن ا٢بسن بن علي، عن آبائو، عن علي عليو السالـ، وغّبىم
 .انتهى من لوامع األنوار بتصرؼ يسّب

   .ُب )ب(: الصدؽ - ([41])



   .ا٤بخالؼ ىو الكورة، ومنو ٨باليف اليمن. ٛبت قاموس - ([42])
رواه اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق عليو السالـ ُب األحكاـ 2/ 506، وذكره ُب تتمة اإلعتصاـ  -([43])

  .5/ 356 بغّب لفظ: ومن ابتدع...إخل
قد ورد مأثوراً عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم رواه ٝباعة من أىل البيت و شيعتهم  - ([44])

ـُ ِمْن رَبِّْو َكِلَماٍت فَػَتاَب  فمنو ما رواه ا٢باكم ُب كتاب تنبيو الغافلْب ُب تفسّب قولو تعاذل:}فَػتَػَلقَّى ءَاَد
َعَلْيِو{]البقرة:38[ روى السيد اإلماـ أبو طالب عليو السالـ ٰبٓب بن ا٢بسْب أجزؿ اهلل ثوابو بإسناده 
عن جبّب عن الضحاؾ عن ابن عباس قاؿ: ٤با أمر اهلل آدـ با٣بروج من ا١بنة رفع طرفو إذل السماء 
فرأى ٟبسة أشباح عن ٲبْب العرش فقاؿ إ٥بي خلقت خلقاً قبلي؟ فأوحى اهلل إليو إ٭با ينظر إذل ىذه 
األشباح قاؿ بلى، قاؿ تعاذل ىؤالء الصفوة من نوري اشتقيت أ٠باءىم من ا٠بي فأنا اهلل احملمود 

وىذا ٧بمد، وأنا العليُّ وىذا علي، وأنا الفاطر وىذه فاطمة، وأنا احملسن وىذا ا ٢بسن، ورل األ٠باء 
 .(ا٢بسُب وىذا ا٢بسْب، فقاؿ آدـ فبحقهم اغفر رل فغفر اهلل لو. ٛبت )ح( من )ب

ومن ذلك مارواه اإلماـ ا٤بنصور باهلل ا٢بسن بن بدرالدين عليو السالـ ُب شرح أرجوزة أنوار اليقْب؛ 
قولو: وعن أيب ذر وجابر عن النيب ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ قاؿ: ))ُخلقت أنا وعلي بن أيب 

طالب من نور واحد؛ قد سّبح اهلل ٲبْنة العرش قبل أف ٱبلق آدـ بألفي عاـ، فلما أف خلق اهلل آدـ 
جعل ذلك النور ُب صلبو، ولقد سكن ا١بنة و٫بن ُب صلبو، ولقد ىّم با٣بطيئة و٫بن ُب صلبو، ولقد 

ُقذؼ إبراىيم ُب النار و٫بن ُب صلبو، ولقد ركب نوح السفينة و٫بن ُب صلبو، فلم يزؿ ينقلنا اهلل 
تعاذل من أصالب طاىرة إذل أرحاـ طاىرة حٌب انتهى بنا إذل عبدا٤بطلب؛ قسمنا نصفْب وجعلِب ُب 
صلب عبداهلل وجعل علياً ُب صلب أيب طالب، وجعل ُّب النبوة والربكة، وجعل ُب علي الفصاحة 

والفروسية، وشّق لنا ا٠بْب من أ٠بائو، فذو العرش ٧بمدود وأنا ٧بمد، واهلل األعلى وىذا علي((، وزاد 
جابر: ))فعلي شقيقي وأخي ووارثي وأبو ولدي، ٧بّبو ٧بيب ومبغضو مبغضي، ووليو وليي وعدوه 

 .((عدوي، وناصره ناصري وخاذلو خاذرل
وقاؿ عليو السالـ: وُب ذلك ما ُروي من كتب العامة ورواياهتم ، فمن ذلك ما رويناه عن اإلماـ 



ا٤بنصور باهلل ]يعِب اإلماـ عبداهلل بن ٞبزة[ عليو السالـ ، فمن مسند ابن حنبل رفعو إذل سلماف 
الفارسي رٞبو اهلل قاؿ: ٠بعت حبييب رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ يقوؿ: ))كنت أنا وعلي 
نوراً بْب يدي اهلل عز وجل قبل أف ٱبلق آدـ بأربعة عشر ألف عاـ، فلما أف خلق اهلل تعاذل آدـ قسم 
ذلك النور جزئْب، فجزء أنا وجزء علي((، وذكر مثل ذلك عن سلماف وعن أيب ذر وعن جابر بن 

عبداهلل، وعزا رواياهتم إذل مناقب ابن ا٤بغازرل، وذكر أيضاً عن سلماف، وعزاه إذل ابن شّبويو الديلمي 
ُب كتابو الفردوس، ٍب قاؿ: ٛبت روايتنا عن ا٤بنصور باهلل من كتب العامة ، وذكره أيضاً عن ابن 

 .عباس وعزاه إذل السيد أيب طالب عليو السالـ
وُب ذلك ما ذكره موالنا اإلماـ / ٦بدالدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاذل ُب التحف  
الفاطمية شرح الزلف اإلمامية؛ قولو: قاؿ رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف اهلل أنزؿ قطعة 

من نور فأسكنها ُب صلب آدـ ، فساقها حٌب قسمها جزئْب ، فجعل جزءاً ُب صلب عبداهلل، 
وجزءاً ُب صلب أيب طالب، فأخرجِب نبياً، وأخرج علياً وصياً((، وذكر لو - عليو السالـ -ٚبرٯباً 

 .وأطنب فيو، فلّباجع ىناؾ
  .ُب )ب(: إذل ربو -([45])

  .ُب )ب(: ُب يومو وليلتو -([46])
  .ُب )ب(: وتسلم وحدة -([47])

   .ُب )ب(: يـو ا٤بقاـ احملمود - ([48])
  .ُب )ب(:فأخذوا -([49])
   .ُب )ب(: أيضاً  - ([50])

   .ُب )ب(: مسوؼ - ([51])
اآلية الٍب آخرىا }ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف{ أو٥با:}وىو الذي أنزؿ من السماء ماًء{، واآلية الٍب  - ([52])

أو٥با }َوُىَو الَِّذي أَْنَشَأ{ آخرىا }إنّو ال ٰبب ا٤بسرفْب{ وكالٮبا ُب سورة األنعاـ، وفيهما ٝبيعاً داللة 
   .على ا٤بقصود ىنا، واهلل أعلم



   .كذا ُب )أ( و )ب(، والظاىر: ا٢بيوانات - ([53])
   .ُب )ب(: ىذا - ([54])
   .ُب )ب(: اهلل - ([55])
   .ُب )ب(: إ٭با - ([56])

   .(ما بْب القوسْب سقط من )ب - ([57])
   .ُب )ب(: ومن شاء أف ٲبت - ([58])

   .ُب )ب(: أراد - ([59])
  .ُب )ب(: أعمالو -([60])

ُب )ب(: منهم أف ٱبرج من صورتو إذل صورة صاحبو ما قدر على ذلك كما يقدر أف  - ([61])
 .ٱبرج من الطاعة

  .ُب )ب(: ٍب انتقا٥بم -([62])
   .ُب )ب(: لإلٲباف مرة، وللكفر مرة - ([63])

  .ُب )أ( ذلك قولو عز وجل - ([64])
ُب )أ( و)ب(: )وأنو(، وحذؼ الواو أوذل ليستقيم الكالـ؛ ألنو دل يسبق ُب الكالـ ما  - ([65])

   .يعطف عليو
  .ُب )ب(: وآخرتو -([66])

   .ُب )ب(: وأدخلو ُب الظلم - ([67])
   .ُب )ب(: من دونو - ([68])

   .ُب )ب(: نسبوا - ([69])
قولو: )قوؿ اهلل( خرب ا٤ببتدأ الذي ىو قولو: )تصديق( وٝبلة )أهنما من ولد آدـ( مفسرة  -([70])

 .السم اإلشارة
   .ُب )ب(: اهلل - ([71])



   .ُب )ب(: من ولد آدـ - ([72])
   .ُب )ب(: وأعظمهم - ([73])

سقط من )أ(: حاشا ألنبياء اهلل من الشرؾ، إالّ أف قولو سبحانو }َوَلْو َأْشرَُكوا ٢َبَِبَط  - ([74])
ُهْم َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ     .{َعنػْ

   .(كذا ُب )أ(، و)ب( ولعل الصواب )إذ - ([75])
   .ُب )ب(: منزلتو - ([76])

   .ُب )ب(: وآخرتو - ([77])
   .ُب )ب(: على التكلم على اإلٲباف - ([78])

   .ُب )ب(: أراد - ([79])
 .ػ كذا ُب )أ( و)ب(، والصواب: ا٤بتورل، أو: متولياً  ([80])

   .(ما بْب القوسْب ساقط من )ب - ([81])
٧بمد بن ا٢بنفية: ىو ٧بمد بن علي بن أيب طالب ا٥بامشي القرشي أبو القاسم ا٤بعروؼ  -([82])

بابن ا٢بنفية أخو السبطْب عليهما السالـ ألبيهما، ولد سنة )21ىػ(، وأمو خولة بنت جعفر ا٢بنفية،  
كاف واسع العلم ورعاً أسود اللوف، وأخبار قوتو وشجاعتو كثّبة إليو تنسب الكيسانية، توُب رٞبو اهلل 

 .سنة )81ىػ( ُب ا٤بدينة، وقيل: خرج إذل الطائف ىارباً من ابن الزبّب فمات ىناؾ
مالك بن نويرة: ىو مالك بن نويرة بن ٝبرة بن شداد الّببوعي التميمي أبو حنظلة فارس  -([83])

شاعر من أرداؼ ا٤بلوؾ يقاؿ لو فارس ذي ا٣بمار، وذو ا٣بمار فرسو أدرؾ اإلسالـ وأسلم وواله 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم صدقات قومو، قتلو خالد بن الوليد ىو وقومو بعد أف شهد أبو 
قتادة أنو صلى وصلوا معو، وجرت جفوة بْب خالد وأيب قتادة بسبب ذلك، وأقسم أبو قتادة أف ال 
يشهد مع خالد مشهداً قط، ويقاؿ: إف خالد تزوج امرأة مالك ودخل ّٔا وعلى ذلك أٝبع أىل 

 . (العلم، ذكره ابن أعثم ُب الفتوح ُب خالفة أيب بكر سنة )12ىػ
   .(ىكذا ُب النسختْب، ولعل الصواب )فعرَّؼ عبداهلل بن عمر أباه بذلك - ([84])



  .اللحمة: وصل القرابة -([85])
رواه اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق عليو السالـ ُب األحكاـ 2/ 503، وىو ُب كنز العماؿ 4/  -([86])
282 برقم 10501- وعزاه إذل الدارقطِب وإذل أيب نعيم ُب ا٢بلية، وإذل ابن عساكر عن ابن عباس 

بنحو ىذا اللفظ وبرقم 10500، وعزاه إذل أيب نعيم ُب ا٢بلية عن ابن عباس بنحو ىذا اللفظ، 
 .وا٤بعُب واحد

ػ ُب معُب ىذاف ا٢بديثاف ما ذكره السخاوي ُب ا٤بقاصد ا٢بسنة ص 672 بلفظ: ))من  ([87])
((، وعزاه إذل القضاعي والديلمي، وبلفظ: ))من مشى مع ظادل ليعينو وىو  مشى مع ظادل فقد أجـر

يعلم أنو ظادل فقد خرج من اإلسالـ((، وبلفظ: ))من كثّر سواد قـو فهو منهم((، وعزاه إذل أيب 
 .يعلى

   .ُب )ب(: والكذب على اهلل - ([88])
   .ُب )ب(: الرسوؿ - ([89])

ذكره ا٤بوذل اإلماـ ا٢بجة / ٦بد الدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاذل ُب  -([90])
اللوامع، وعزاه إذل الشاُب، وُب اإلعتصاـ عن إبراىيم بن أيب شيبة األنصاري، قاؿ: جلست إذل 

االصبغ بن نباتة، فقاؿ: أال أقرئكم ما أماله علي بن أيب طالب، فأخرج إرلَّ صحيفة فيها مكتوب: 
بسم اهلل الرٞبن الرحيم ىذا ما أوصى بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أىل بيتو وأمتو بتقوى 

اهلل ولزـو طاعتو، وأوصى أمتو بلزـو طاعتو، وأف أىل بيتو يأخذوف ٕبجزة نبيهم، وأف شيعتهم 
 .يأخذوف ٕبجزىم يـو القيامة، وأهنم لن يدخلوكم باب ضاللة، ولن ٱبرجوكم من باب ىدى

وذكره ُب مقدمة ا٤بصابيح الساطعة األنوار 1/ 68 بلفظ: ))عليكم بأىل بيٍب فإهنم لن ٱبرجوكم من 
 .((باب ىدى، ولن يدخلوكم ُب باب ضاللة

   .(ما بْب القوسْب ساقط من )ب - ([91])
   .ُب )ب(: إال من أراد الدنيا وزينتها، والذي ال يريد الدين - ([92])

زيد بن علي عليو السالـ: ىو فاتح باب ا١بهاد واالجتهاد، وخليفة اهلل ُب البالد، وأمينو  -([93])



على العباد، والذي ىو وشيعتو على ٪بب من نور يـو يبعثوف يـو التناد، أوؿ ٦بدد بعد جده 
ا٤بصطفى صلى اهلل عليو وآلو وسلم ولد ُب ا٤بدينة ا٤بنورة عاـ )75ىػ(، ودعا إذل اهلل سراً، ٍب أظهر 
دعوتو ُب الكوفة، وخرج للجهاد وباشره يـو 23 من ٧بـر عاـ )122ىػ(، واستشهد صلوات اهلل 

عليو ليلة ا١بمعة 25 من ٧بـر عاـ )122ىػ( بعد قتالو ١بنود الطاغية ىشاـ بن عبد ا٤بلك لعنو اهلل، 
  :وليس لو قرب، وُب ذلك ما يقوؿ الشاعر ا٢بسن بن علي بن جابر ا٥ببل رٞبو اهلل

 بأيب ويب بل با٣بالئق كلها
 
 

  
  من ال لو قرب يزار وال يرى

 
 

  
   .ُب )ب(: عليو وعلى آبائو السالـ - ([94])

   .ُب )ب(: قد رٗبا - ([95])
   .الدغل: َدَخٌل ُب األمر مفسد. ٛبت قاموس. أي أدخلوا ُب الدين ما يفسده - ([96])

   .َخَوالً: أي عبيداً وإماء. أفاده القاموس - ([97])
ْولَة: العقبة ُب ا٤باؿ ويضم. ٛبت قاموس - ([98])    .الدَّ

ُب )ب(: بالركوة، والركوة ما ٯبعل ٙبت ا٤بعصرة فيجتمع فيو عصّب العنب و٫بوه. ٛبت  - ([99])
   .منجد

  .(ما بْب القوسْب سقط من )أ -([100])
   .ُب )ب(: اهلل - ([101])



رواه اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق عليو السالـ ُب األحكاـ ّٔذا اللفظ، وأخرجو اإلماـ ا٤برشد  -([102])
باهلل عليو السالـ بلفظ: ))لتأمرف با٤بعروؼ ولتنهن عن ا٤بنكر، أو ليستعملن اهلل شراركم ٍب يدعوا 

خياركم فال يستجاب ٥بم((، وأخرجو اإلماـ أبو طالب ُب أماليو، وذكره ُب ا١بامع الصغّب للسيوطي 
 .3/ 173، وىو ُب كنز العماؿ 3/ 66 رقم 5520، وعزاه إذل البزار وإذل الطرباين ُب األوسط

ُب )أ( و)ب(: وما دعاء الكافرين إال ُب تباب، ولعلو أراد قوؿ اهلل عز وجل ُب سورة  - ([103])
غافر: }وما كيد فرعوف إال ُب تباب{ آية: 37، أو قولو عز وجل ُب سورة غافر أيضاً: }وما كيد 
اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ ُب َضاَلٍؿ{ آية: 50، أما ا٤بذكور ُب األصل فليس بآية، ولعل ذلك من تصحيف 

 .النساخ
  .ُب نسخة )أ( ترحم عليهم - ([104])

ا٤بنقلة كمرحلة: السفر وزناً ومعُب. ٛبت قاموس، وُب ا٤بنجد: ا٤بنقلة: ا٤برحلة من مراحل  - ([105])
   .السفر، وأرض منقلة ذات نقل، أي حجارة صغّبة، ٛبت منجد

   .ُب )ب(: ُب قولو - ([106])
  .ُب )ب(: فأثاب ا٤بطيع على طاعتو، وعاقب العاصي على معصيتو - ([107])

  .ُب )ب(: عليو السالـ - ([108])
  .كذا ُب )أ( و)ب(، والصواب: وكذلك -([109])

   .ُب )ب(: سبحانو - ([110])
   .(ما بْب القوسْب ساقط من )ب - ([111])
   .(ما بْب القوسْب ساقط من )ب - ([112])

   .ُب )ب(: القاتل - ([113])
   .ما بْب القوسْب ساقط من )ب(، أو٥با من قولو: وتصديق ما قلنا - ([114])

   ُب )ب(: يعِب العلم - ([115])
   .ُب )ب(: علم اهلل - ([116])



   .ُب )ب(: إال أنو - ([117])
   .(ما بْب القوسْب سقط من )ب - ([118])
   .(ما بْب القوسْب سقط من )ب - ([119])

رواه اإلماـ األعظم زيد بن علي عليو السالـ ُب آّموع باختالؼ يسّب، واإلماـ ا٥بادي  -([120])
إذل ا٢بق عليو السالـ ُب األحكاـ 1/ 169، واإلماـ أٞبد بن عيسى عليو السالـ ُب أماليو 2/ 

264.  
رواه اإلماـ األعظم زيد بن علي عليو السالـ ُب آّموع ص 201، واإلماـ ا٥بادي إذل  -([121])
  .ا٢بق عليو السالـ ُب األحكاـ 1/ 169، واإلماـ أٞبد بن عيسى عليو السالـ ُب أماليو 2/ 264
رواه اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق عليو السالـ ُب األحكاـ 2/ 37، وىو ُب كنز العماؿ 4/  -([122])
109 برقم 9780، بلفظ: ))لدرىم رىب أشد جرماً عند اهلل من سبعة وثالثْب زنية((، وعزاه إذل 

 .ا٢باكم ُب الكُب عن عائشة
   .النرد: معرب لعبة وضعها أحد ملوؾ الفرس وتعرفها العامة بلعبة الطاولة - ([123])

الشطرنج: لعبة مشهورة، معرب َشََبْنك بالفارسية؛ أي ستة ألواف، وذلك ألف لو ستة  - ([124])
أصناؼ مع القطع الٍب يلعب ّٔا فيو، وىي 1- الشاة 2- الفرزاف، 3- الفيل، 4- الفرس، 5- 

   .الرخ، 6- البيذؽ، ا١بمع شطر٪بات. ٛبت منجد
   .القداح: ٝبع قدح، وىو السهم قبل أف يراش وينصل. أفاده القاموس - ([125])

   .ُب )ب(: سبحانو - ([126])
   .ُب )ب(: رفع - ([127])

   .ُب )ب(: وا٣بمر - ([128])
أخرجو اإلماـ الناصر األطروش عليو السالـ ُب البساط، وابن ماجو عن أيب ىريرة 2/  -([129])
1120 برقم 3375، وىو ُب ا١بامع الصغّب للسيوطي باختالؼ يسّب 3/ 333، ذكره ُب كنز 

العماؿ ج352/5 رقم 13197 بلفظ: ))مدمن ا٣بمر كعابد وثن((، وعزاه إذل البخاري ُب تارٱبو 



 . ، وإذل البيهقي ُب شعب اإلٲباف عن أيب ىريرة
ُب )ب(: وقاؿ عليو السالـ: ))ٝبعت الشرور ُب بيت واحد ٍب كاف مفتاحها  - ([130])

   .ا٣بمر((، ٍب قاؿ
   ُب )ب(: حقيق على اهلل - ([131])
   .ُب )ب(: عليو السالـ - ([132])

أخرجو اإلماـ ا٤برشد باهلل عليو السالـ بزيادة واختالؼ يسّب 1/ 30، 32، 36،  -([133])
واإلماـ الناطق با٢بق أبو طالب، و٨بتصر مسلم رقم 43، والبخاري 8/ 13، وابن ماجو 2/ 

1299 برقم 3936، وذكره ا٤بنذري ُب الَبغيب والَبىيب ص249 بلفظك ))ال يزين الزاين حْب 
يزين وىو مؤمن، وال يشرب ا٣بمر حْب يشرّٔا وىو مؤمن((، قاؿ: رواه البخاري ومسلم ، وُب رواية 
أيب داود بعد قولو ))ال يشرب ا٣بمر حْب يشرّٔا وىو مؤمن((؛ ))ولكن التوبة معروضة بعد((، ورواه 

 .ا٤بنذري بألفاظ ٨بتلفة ص 249، ص269، وذكره بنحوه ُب مشس األخبار ص 245
   .ُب )ب(: عليو السالـ - ([134])

رواه اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق ا٤ببْب عليو السالـ ُب األحكاـ 2/ 410، وىو ُب ا١بامع  -([135])
الكاُب، واإلماـ األعظم زيد بن علي عليو السالـ ُب آّموع 338، وىو ُب ا١بامع الصغّب للسيوطي 

233 /3.  
   .ُب )ب(: عليو السالـ - ([136])

أخرجو اإلماـ الناصر األطروش عليو السالـ ُب البساط، وىو ُب كنز العماؿ عن أيب  -([137])
بكر بتفاوت يسّب، وعزاه إذل ا٢بكيم 3/ 481 برقم 7522، وعزاه ُب اإلعتصاـ إذل ا١بامع الصغّب 

  .للسيوطي
  .ذكره ُب ا١بامع الصغّب للسيوطي بلفظ: صادقاً، بدؿ ٨بلصاً  -([138])

   .ُب )ب(: عليو السالـ - ([139])
رواه اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق عليو السالـ ُب األحكاـ، واإلماـ ا٤برشد باهلل عليو السالـ  -([140])



  .ُب أماليو 1/ 15، 23، والنسائي 6/ 6، ومسلم 1/ 38
حديث اإلفَباؽ: رواه من احملدثْب بلفظ: ستفَبؽ أمٍب على ثالث وسبعْب فرقة كلها ُب  -([141])
النار إال فرقة، أبو داود ُب كتاب السنن ا٤بطبوع مع معادل السنن للخطايب 5/ 4 رقم 4566 من 
طريق أيب ىريرة مرفوعاً قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))افَبقت اليهود...إخل((، قاؿ 

ا٤بخرج: ا٢بديث أخرجو الَبمذي ُب اإلٲباف، وابن ماجو ُب الفًب، قاؿ الَبمذي: حديث أيب ىريرة 
حسن صحيح، ورواه الَبمذي من طريق عبداهلل بن عمر يرفعو: ليأتْب على أمٍب ما أتى على بِب 

 .إسرائيل...إذل أف قاؿ: وتفَبؽ أمٍب على ثالث وسبعْب ملة كلهم ُب النار إال ملة واحدة
قاؿ: وُب الباب عن سعد، وعوؼ بن مالك، وعبداهلل بن عمر، ورواه أبو داود بسند آخر عن 

معاوية أنو قاؿ: قاـ فينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فقاؿ: ))أال إف من قبلكم من أىل 
الكتاب افَبقوا...إذل أف قاؿ: وإف ىذه ا٤بلة ستفَبؽ على ثالث وسبعْب إثنتاف وسبعوف ُب النار، 

 .وواحدة ُب ا١بنة((، ودل يطعن فيو ا٣بطايب بل تلقاه بالقبوؿ أ. ىػ
ورواه ابن ماجو ُب سننو ج2 طبعة دار الفكر باب افَباؽ األمم عن أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))تفرقت اليهود...إخل((، ورواه بسند آخر عن عوؼ بن مالك، قاؿ: 
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))افَبقت اليهود...إذل أف قاؿ: والذي نفس ٧بمد بيده 

 .((لتفَبؽ أمٍب على ثالث وسبعْب فرقة واحدة ُب ا١بنة واثنتاف وسبعوف ُب النار
ورواه ابن ماجو عن أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: إف بِب إسرائيل 

 .افَبقت...إذل أف قاؿ: وإف أمٍب ستفَبؽ على اثنتْب وسبعْب فرقة كلها ُب النار إال واحدة
 .قاؿ ُب ٦بمع الزوائد: إسناده صحيح، ورجالو ثقات( أ. ىػ)

وا٢بديث أيضاً: رواه ا٣بطيب البغدادي ُب كتابو الفرؽ بْب الفِ َرؽ من عدة طرؽ، ورواه الشهرستاين 
ُب املل والنحل، وأبو ا٢بسن األشعري ُب كتابو مقاالت اإلسالميْب، و٧بمد بن نصر ا٣بزاعي ُب  
كتاب السنة بنحو عشرين طريق، ورواه ابن عدي ا٢بافظ ُب كتاب الكامل من طريق أنس 3/ 

934، وعن عوؼ بن مالك ص 1264 بلفظ: تفَبؽ ىذه األمة بضعاً و سبعْب فرقة...إخل، ورواه 



عن أنس بسند آخر 7/ 2642 بلفظ: تفَبؽ ىذه األمة على بضع وسبعْب فرقة...إخل(( طبعة دار 
 .الفكر إعداد وترتيب األستاذ يوسف الشيخ البقاعي

ورواه عبد بن ٞبيد ُب ا٤بنتخب، قاؿ الشارح: ا٢بديث ورد من طرؽ كثّبة مع اختالفات يسّبة ُب 
اللفظ، قاؿ: فأخرجو أٞبد 2/ 332، وأبو داود برقم 4596، والَبمذي 5/ 25، وقاؿ: حسن 
صحيح، وابن ماجو رقم 3991، وابن حباف ُب صحيحو رقم 1834، وا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ 1/ 
128، وقاؿ: صحيح على شرط مسلم، ووافقو الذىيب، ورواه ُب ا٤بستدرؾ أيضاً 1/ 6، قاؿ: 

 .ورجالو ٰبتج ّٔم مسلم
وأخرجو ابن ماجو من حديث عوؼ بن مالك رقم 3992، ورواه أبو داود من طريق أٞبد بن 

حنبل، و٧بمد بن ٰبٓب الذىلي، وبسند آخر رقم 4597، وأخرجو بطريق أخرى أٞبد بن حنبل 4/ 
102، والدارمي 2/ 241، وا٢باكم بسند آخر 1/ 128، وابن ماجو بسند آخر رقم 3993، 

وأبو بكر ا٣بطيب ُب كتابو موضح أوىاـ ا١بمع والتفريق 2/ 190، وقد ذكر لو ٚبرٯباً ورداً على من 
أنكر لفظ ))كلها إال فرقة(( موالنا اإلماـ ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي أيده اهلل 

  :تعاذل ُب ىامش ا٤بوعظة ا٢بسنة ص45، قاؿ فيو
قاؿ اإلماـ ا٤بهدي ُب ا٤بلل والنحل عنو صلى الّلو عليو وآلو وسلم: ))ستفَبؽ أمٍب..(( اخل رواه ابن 

  .مسعود وأنس وابن عباس، قاؿ اإلماـ ٰبٓب: وتلقتو األمة بالقبوؿ، انتهى
وقاؿ اإلماـ أٞبد بن سليماف عليو السالـ: واألمة ٦بمعة على صحة ىذا ا٣برب، ورواه ا٢باكم عن 
عوؼ بن مالك، ورواه السيوطي عن أيب ىريرة، وقاؿ: أخرجو أبو يعلى ُب مسنده، وقاؿ أيضاً: 

أخرجو الطرباين وابن عدي وابن عساكر وا٣بطيب عن عوؼ بن مالك وعبد بن ٞبيد عن سعد بن 
أيب وقاص وأبو داود والَبمذي وابن ماجو وا٢باكم والبيهقي عن أيب ىريرة، قاؿ ُب اإلقباؿ: قاؿ ُب 
الكشاؼ: وُب ا٢بديث افَبقت اليهود إحدى وسبعْب فرقة.. اخل، وقاؿ ُب اإلقباؿ ُب أثناء ذكر 
حديث االفَباؽ: تلقتو فرؽ اإلسالـ بالقبوؿ على ماذكره اإلماـ ٰبٓب وغّبه من أىل البيت عليهم 
السالـ، وىذا حق حٌب أنو تلقاه من ينتحل اإلسالـ.. اخل؛ انتهى من ٚبريج الشاُب، وذكر فيو 



ماكتبو القاضي شيخ اإلسالـ ٧بمد بن عبدالّلو الغاليب رضي الّلو عنهما، وىو مالفظو: حديث 
االفَباؽ رواه ٝباعة من األئمة، وذكر قوؿ اإلماـ ٰبٓب واإلماـ ا٤بهدي السابقْب ىنا، ٍب قاؿ: نعم، 
وقد روي عن سعد بن أيب وقاص وابن عمر وعوؼ بن مالك وأنس وجابر وأيب أمامة وابن عمرو 
وابن مسعود وعلي عليو السالـ وعمر وابن عوؼ وعوٲبر أيب الدرداء ومعاوية وواثلة، وُب جامع آؿ 
٧بمد قاؿ ٧بمد بن منصور: بلغنا عن رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم: قاؿ: ))تفَبؽ أمٍب إذل 
ثالث وسبعْب فرقة..(( اخل، وكذلك رواه الشهرستاين ُب كتاب ا٤بلل، وكذلك العضد ُب ا٤بواقف 
وصاحب الكشاؼ والبيضاوي كالٮبا ُب تفسّب سورة األنعاـ، وابن حجر ُب شرح ا٥بمزية، وأما ُب  
كتب ا٢بديث فابن كثّب البغوي وُب تفسّبٮبا، والسخاوي وابن ماجو وابن حباف وا٢باكم وأبو داود 

 .والَبمذي والديبع ُب التيسّب وعبدالعظيم ا٤بنذري والسيوطي ُب زيادة ا١بامع
فقوؿ اإلماـ ٧بمد بن إبراىيم الوزير أف زيادة قولو: ))كلها ىالكة(( زيادة منكرة ال أصل لو مع كثرة 
من رواىا حٌب قاؿ اإلماـ ٰبٓب: تلقتو األمة بالقبوؿ، يُػْعلم ذلك. كتب ٧بمد بن عبدالّلو الغاليب شهر 
ربيع سنة 1279 ىػ انتهى، وكتب حسن بن حسْب ا٢بوثي شهر ا٢بجة سنة 1358 ىػ وا٢بمدهلل. 
نعم ٍب اطلعت على ٦بموعة ُب ىذا ا٤بقصد للعالمة ٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بفضل رٞبو الّلو؛ و٠باه 

باإلشارة ا٤بهمة إذل صحة حديث افَباؽ األمة، فإذا ماكتبو القاضي ٧بمد بن عبدالّلو الغاليب رٞبو الّلو 
مأخوذ منها، ٍب ساؽ ماسبق إذل قولو: نعم الذي ذكره ابن ا١بوزي ُب ا٤بوضوعات ىو ا٢بديث بلفظ 
)كلها ُب ا١بنة إال فرقة(، فذكر لو ثالث طرؽ عن أنس، وقاؿ أىل الصناعة: وضعو األبرد وال أصل 

 .لو ّٔذا اللفظ، انتهى ا٤براد نقلو والّلو ورل التوفيق
   .ُب )ب(: ا٤بسلم - ([142])

   .ُب )ب(: ابن عبدا٤بطلب - ([143])
 .ُب نسخة )أ( استناد - ([144])
   .ُب )ب(: ٝبيعهم - ([145])

ذكره ُب ا١بامع الصغّب للسيوطي 3/ 308، ذكره السخاوي ُب ا٤بقاصد ا٢بسنة ص  -([146])



558؛ وعزاه إذل أٞبد وابن منيع والطرباين والعسكري من قصة موسى عندما ألقى األلواح، وقاؿ 
الفقيو العالمة الفاضل ٝباؿ الدين علي بن صالح بن علي الطربي ُب كتابو شفاء غليل السائل بعد 
ذكره ٥بذا ا٢بديث: رواه أٞبد ُب مسنده بإسناد صحيح، والطرباين ُب األوسط عن أنس، وا٣بطيب 

 .ُب تارٱبو عن أيب ىريرة
   .ُب )ب(: عليو السالـ - ([147])

  .ُب )ب(: ٦بنب - ([148])
   .كذا ُب )أ(، و)ب(، والصواب عن مغرسو - ([149])

   .تقدـ بياهنا - ([150])
   .ُب )ب(: قوؿ اهلل - ([151])

ما بْب القوسْب ساقط من )أ(، وكأف ا٤بؤلف أراد بالتقدًن والتأخّب تقدًن ما نسخ على  - ([152])
   .ما أنسي؛ ألف ما أنسي ثابت؛ وما نسخ أتى اهلل ٖبّب منو أو مثلو؛ فا٤بنسوخ ا٤بتأخر

  .(ما بْب القوسْب ساقط من )ب -([153])
   .ُب )ب(: سبحانو - ([154])
  .ُب )ب(: كقوؿ اهلل - ([155])

   .ُب )ب(: أنزلو - ([156])
   .ُب نسخة )أ( وكينونتو فيما بينهما، وفوقهما وٙبتهما - ([157])

   .(ُب )أ(: )مقداره غّبىم - ([158])
  .ُب )ب(: يعرفوه - ([159])

   .ُب )ب(: ُب دنياىم - ([160])
   .أ( و )ب( )إذا(، والصواب إذ) - ([161])

   .ُب )ب(: فلما احَبؽ صار - ([162])
   .ُب )ب(: سبحانو - ([163])



   .ُب )ب(: ُب - ([164])
   .ُب )ب(: ُب ا٢بمل - ([165])

   .ُب )ب(: فاستطعت - ([166])
   .ُب )ب(: ُب العرش - ([167])

   .ُب )ب(: مشيء - ([168])
   .ُب )ب(: ا٤بوجود - ([169])

   .ُب )ب(: فزعم - ([170])
  .ُب )ب(: ولكنو -([171])

ػ لعل صوابو دوف ما سواه، ويكوف ا٤بعُب: ُب تعطيلهم السماوات من العرش تعطيل ػ أي  ([172])
 .إبطاؿ- ما قالوه من أف مكاف اهلل تعاذل – بزعمهم – العرش، ال السماوات واألرض

ُب )أ( )وإف قالوا: إف العرش ليس ُب السماوات لكن فوقها عطلوا السماوات من  - ([173])
 .(العرش تعطيالً ما قالوا ىو العرش دوف ما سواىا

ُب )أ( و)ب(: ال يرى ا١بسم أبداً شيئاً ٦بسماً؛ وال يستقيم الكالـ إال بزيادة )إال( بعد  -([174])
  .أبداً 

   .ُب )ب(: يتضمنو - ([175])
   .ُب )ب(: ألهنم جسم ٦بسم - ([176])

   .ُب )ب(: مفَبقة - ([177])
  .ُب )ب(: ومن ذلك ولذلك وإف دل يكن األمر كذلك -([178])

   .ُب )ب(: من - ([179])
   .ُب )ب(: يـو القيامة وال يزكيهم و٥بم عذاب أليم فهي ا٢بالة الٍب ال ينظر اهلل إليهم - ([180])

   .ُب )ب(: وانظر - ([181])
  .ُب )ب(: وخذؿ -([182])



   .ُب )ب(: ٧بسوس، والعموس األمر الذي ال يهتدى لوجهو، أفاده القاموس - ([183])
   .ُب )ب(: صفاهتن - ([184])

   .ُب )ب(: أو أف األشياء من ٝبيع خالئقو تدركو ٩بَّا خلق - ([185])
   .ُب )ب(: أعداد - ([186])

ا٤براد بقولو: الػ )ُب( مسمى ىذه اللفظة، وىو حرؼ ا١بر، ولذا دخلت عليو األلف  -([187])
  .والالـ

   .ُب )ب(: كاألبيض - ([188])
   .ُب )ب(: لو - ([189])
   .ُب )ب(: ىذا -([190])

قولو:إف ا٣بلق اسم لو خالؼ؛ أراد بو أنو اسم لو شيء يغايره وىو ا٣بالق فإنو غّب  - ([191])
 .ا٤بخلوؽ واهلل أعلم

   .ُب )ب(: ٣بالقهم - ([192])
ُب )أ(: الذي ليس بضاد، وُب )ب(: الذي ليس ٗبضاد، والصواب ما أثبتناه؛ إذ ىو  -([193])
  .تفسّب للمضاد؛ فال يستقيم أف يقاؿ: ىو الغّب الذي ليس ٗبضاد، بل ىو الغّب الذي ال يضاد

   .ُب )ب(: ىو - ([194])
   .ُب )ب(: يتهيأ - ([195])

   .ُب )ب(: إف - ([196])
   .ُب )ب(: كذبناىم - ([197])

   .ُب )ب(: ىذا - ([198])
أخرج ٫بوه اإلماـ الناطق با٢بق أبو طالب عليو السالـ ُب أماليو ص117، وىو ُب  -([199])

  .ا١بامع الصغّب للسيوطي 1/ 33، وىو ُب كنز العماؿ 3/ 626 برقم 8238
   .ُب )ب(: أشبو - ([200])



   .ُب )ب(: يا رسوؿ اهلل - ([201])
ُب نسخة )أ( )أما القدرية فهم الذين يعملوف ا٤بعاصي وينسبوف إذل اهلل تعاذل، وا٤برجئة  - ([202])

يقولوف اإلٲباف قوؿ بال عمل إخل(، وا٢بديث رواه اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق عليو السالـ ُب رسائل 
العدؿ والتوحيد ص276، وىو ُب ا١بامع الصغّب للسيوطي 2/ 356 بلفظ: صنفاف من أمٍب ال 

 .تنا٥بما شفاعٍب يـو القيامة: ا٤برجئة، والقدرية
  .الصواب: سبعة آالؼ با١بمع -([203])

   .ُب )ب(: سيدة نساء أىل ا١بنة - ([204])
   .ُب )ب(: خلق اهلل - ([205])

حديث العرض، قاؿ ُب ٚبرٯبو ا٤بوذل اإلماـ ا٢بجة / ٦بد الدين بن ٧بمد بن منصور  -([206])
ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاذل ُب كتاب فصل ا٣بطاب ُب تفسّب خرب العرض على الكتاب: أخرجو اإلماـ 
ا٥بادي إذل ا٢بق القوًن ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم بن إبراىيم عليهم الصالة والتسليم ُب كتاب 
السنة، واإلماـ الناصر لدين اهلل أبو الفتح الديلمي ُب كتاب الربىاف تفسّب القرآف عن رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))سيكثر علي الكذابة فما أتاكم عِب فاعرضوه على كتاب اهلل 
 .((عز وجل فما وافق كتاب اهلل فخذوه، وما خالف كتاب اهلل فردوه

وأخرجو الطرباين ُب الكبّب عن ثوباف عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))اعرضوا حديثي 
على كتاب اهلل، فما وافق كتاب اهلل فهو مِب وأنا قلتو((، وذكره السيوطي ُب ا١بامع الصغّب، وروى 
أيضاً ُب الكبّب عن عبداهلل بن عمر عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))سئلت اليهود عن 
موسى فأكثروا فيو وزادوا ونقصوا حٌب كفروا، وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيو وزادوا ونقصوا 
حٌب كفروا، وستنشأ عِب أحاديث فما أتاكم من حديثي فأقروا كتاب اهلل واعتربوه، فما وافق كتاب 

 .اهلل فأنا قلتو، وما دل يوافق كتاب اهلل فلم أقلو((. انتهى
   .ُب )ب(: بنبيو - ([207])

   .ُب )ب(: باليسرى - ([208])



   .ُب )ب(: قدرتو - ([209])
   .ُب )ب(: أمورٮبا - ([210])

   .ُب )ب(: دل - ([211])
   .ُب )ب(: حْب يقوؿ - ([212])

رواه اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق عليو السالـ ُب األحكاـ 1/ 385، وأخرجو اإلماـ زيد بن  -([213])
علي عليهما السالـ ُب آّموع ص 332، وذكره ُب الكنز بلفظو برقم 11/30430 ص 16، 

وعزاه إذل الَبمذي عن جابر وإذل النسائي، وا٢باكم ُب مستدركو عن أسامة، وذكره فيو أيضاً بروايات 
 .متعددة متقاربة ا٤بعُب

   .ُب )ب(: كلها - ([214])
   .ُب )ب(: أف اإلمامة ال تكوف - ([215])

   .(كذا ُب )أ(، و)ب(، والصواب )إذ - ([216])
   .ُب )ب(: من - ([217])

   .ُب )ب(: قدموا - ([218])
   .ُب )ب(: الفطرة - ([219])

   .ُب )ب(: قيل - ([220])
ػ قاؿ اإلماـ ٪بم آؿ الرسوؿ؛ وخّبة ا٣بّبة من بِب البتوؿ؛ القاسم بن إبراىيم عليو السالـ  ([221])
ُب كتابو تثبيت اإلمامة ما لفظو: وأبْب دليل، وأنور تنزيل ُب وجوب اإلمامة وما ٯبب منها على األمة 

قوؿ اهلل تبارؾ وتعاذل: }يا أيها الذين آمنوا َأِطيُعوا اللََّو َوأَ ِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوأُورل اأْلَْمِر ِمْنُكْم{ فأمر 
تبارؾ وتعاذل بطاعة أورل األمر مع ما أمر بو من طاعتو وطاعة الرسوؿ، وال يأمر تبارؾ وتعاذل إالّ 

ٗبعلـو غّب ٦بهوؿ، مع ما ال أعلم فيو بْب الرواة فرقة ، وما ال أحسب كافراً ذامها بتفقو من حديث 
الرسوؿ عليو السالـ ُب أّف من مات ال إماـ لو مات ميتة جاىليو......إخل كالمو عليو السالـ 
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   .ُب )ب(: معلومة، غّب ٦بهولة، فأوجب سبحانو ثالث طاعات - ([222])
ػ قاؿ موالنا اإلماـ ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاذل ُب كتابو  ([223])

لوامع األنوار 593/2 ُب سياؽ إيراده لكالـ صاحب الفرائد؛ ما لفظو: ومن األدلة أيضاً إٝباع 
األمة على جوازىا فيهم، وكفاية القائم با٤بقصود منو؛ ألف من يقوؿ إهنا ُب ٝبيع الناس فهم سادهتم 
وأطهرىم، ومن يقوؿ إهنا ُب قريش فهم خّبهتم بالنص وساداهتم بالنصوص؛ ٖبالؼ من عداىم ، 

 .فا٢بق ما أٝبعت عليو األمة
قلت: ىذا االستدالؿ غّب كاٍؼ ُب ا٢بصر إال مع انظماـ مقدمة أخرى وىي أّف اإلمامة مشتملة 

على ما ال ٯبوز تناولو إال بداللة قطعية، فال بد ُب بياف منصبها من داللة معلومة شرعية، واإلٝباع 
دليل على صحتها فيهم وال دليل على صحتها ُب غّبىم؛ مع عدـ اإلعتداد بقوؿ اإلمامية وأىل 

 .اإلرث من العباسية ٤با ُعلم من بطالنو، وىذا اإلستدالؿ بإٝباع األمة
إذل قولو: وأما إٝباع العَبة عليهم السالـ فال كالـ؛ مع أّف النصوص ُب بياف ا٤بنصب معلومة، ......

 .انتهى من اللوامع
   .ُب )ب(: كلهم - ([224])
   .ُب )ب(: نبيو - ([225])

 .تقدـ ٚبرٯبو - ([226])
   .ُب )ب(: عز وجل - ([227])

   .ُب )ب(: ينزعو - ([228])
  .ُب )ب(: فتحّب - ([229])

   .ُب )ب(: اهلل يقوؿ - ([230])
   .ُب )ب(: الذي - ([231])
   .ُب )ب(: عنو - ([232])

التالوة: }َوقَاَؿ نُوٌح َربّْ اَل َتَذْر َعَلى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َديَّارًا{]نوح:26[ وبينها  - ([233])



   .وبْب قولو}َواْسَتْكبَػُروا اْسِتْكَبارًا{.آيات كثّبة
 .ُب )ب(: من اهلل برٞبتو؛ ٨بذوؿ من قتلو - ([234])

  .أخرجو اإلماـ ا٤برشد باهلل عليو السالـ ُب حديث طويل ُب أماليو 1/ 205 -([235])
سلماف الفارسي: ىو أبو عبداهلل يقاؿ لو سلماف بن اإلسالـ، وسلماف ا٣بّب أصلو من  -([236])
راـ ىرمز، وقيل: من أصبهاف خرج ُب طلب اإلسالـ إذل ا٤بدينة، وشهد مع الرسوؿ صلى اهلل عليو 

وآلو وسلم عدة غزوات، وشهد فتوح العراؽ وورل ا٤بدائن، وكاف يتصدؽ بعطائو، وقيل: إنو مات سنة 
)36ىػ(، وقيل: سنة )32ىػ(، أو )33ىػ(، وال خالؼ أف عمره جاوز ا٤بائتْب وا٣بمسْب عاماً، وإ٭با 

 .ا٣بالؼ ُب الزائد على ذلك
ذكره ُب ا١بامع الصغّب للسيوطي بلفظ: ))أحبوا العرب لثالث: ألين عريب، والقرآف  -([237])
عريب، وكالـ أىل ا١بنة عريب(( ، وذكره ُب كنز العماؿ 44/12 رقم 33922 بلفظ: ))أحبوا 

العرب لثالث: ألين عريب، والقرآف عريب، وكالـ أىل ا١بنة عريب((، وعزاه إذل العقيلي ُب الضعفاء، 
 .وإذل الطرباين ُب الكبّب، وإذل البيهقي ُب شعب اإلٲباف، وإذل ا٢باكم ُب مستدركو

   .ُب )ب(: كاف - ([238])
   .ُب )ب(: عليهما السالـ - ([239])

   .ُب نسخة )أ( كحسد أبيو آدـ - ([240])
   .ُب )ب(: علماؤىم - ([241])

   .سقط من نسخة)أ( من قولو عليو السالـ إذل قولو ُب شهر رمضاف - ([242])
عبداهلل بن زيد األنصاري: ىو أبو ٧بمد ا٣بزرجي شهد بدراً روى عنو ابنو ٧بمد، وابن  -([243])

 .ا٤بسيب توُب سنة )32ىػ(، أخرج لو ا٤بؤيد باهلل، واألربعة، وقيل: إنو استشهد بأحد
بالؿ بن ٞبامة، ٞبامة: اسم أمو، واسم أبيو رباح، اشَباه أبو بكر وأعتقو، وكاف مؤذناً  -([244])
لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم توُب سنة )20ىػ( وعمره ثالث وستوف سنة، وقيل توُب سنة 
)21ىػ( وعمره سبعوف، روى عنو عبداهلل بن عمر، وكعب بن عجرة، وكبار تابعي ا٤بدينة والشاـ 



 .والكوفة
   .ُب )ب(: عليهما - ([245])

أيب بن كعب: يكُب أبا الطفيل وأبا ا٤بنذر شهد العقبة الثانية واختلف ُب عاـ وفاتو،  -([246])
فقيل: ُب خالفة عمر سنة )19ىػ(، وقيل: سنة )20ىػ(، وقيل: سنة )22ىػ(، وقيل: ُب خالفة 

عثماف سنة )32ىػ(، روى عنو عبادة بن الصامت، وعبداهلل بن العباس، وعبداهلل بن خباب، وابنو 
الطفيل بن أيب، وعمر بن ا٣بطاب، وأبو أيوب، وسهل بن سعد، وأبو موسى، وأبو ىريرة، وأنس، 

  .وسليماف بن صرد وغّبىم
   .ُب )ب(: إذل - ([247])
   .ُب )ب(: ٱبرب - ([248])

   .ُب )ب(: بغّبٮبا - ([249])
   ُب )ب(: رسوؿ اهلل - ([250])

   .ُب )ب(: عليو - ([251])
   .ُب )ب(: ىذين اال٠بْب - ([252])

   .ُب )ب(: اهلل - ([253])
  .ُب )ب(: فيكم -([254])

   .ُب )ب(: بسّبتيهما - ([255])
   .ُب )ب(: تثبيتو - ([256])

   .ُب )ب(: اإليقاف - ([257])
  .ُب )ب(: ُب ىذا الكوز -([258])

  .ُب )ب(: وىو فلم -([259])
ٞبزة بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم: أبو عمارة وأبو يعلى أسد اهلل وأسد رسولو صلى اهلل  -([260])
عليو وآلو وسلم عم الرسوؿ وأخوه من الرضاعة أسلم ٗبكة، وشهد بدراً وأحداً وقتل ّٔا قتلو وحشي 



بعد أف قتل إحدى وثالثْب نفساً، وبقرت ىند لعنها اهلل بطنو، وأخرجت كبده فالكتها فلم تسغها، 
وكاف ُب النصف من شواؿ سنة )3ىػ( وصلى عليو الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم وكرب عليو 

سبعْب تكبّبه، وكاف عمره سبعاً وٟبسْب سنة، أخرج لو أئمتنا ا٥بادي إذل ا٢بق عليو السالـ 
 .وسائرىم

جعفر بن أيب طالب: أبو عبداهلل وأبو ا٤بساكْب ذو ا١بناحْب ولد بعد عقيل بعشر سنْب  -([261])
وأمو فاطمة بنت أسد أسلم ٗبكة ٍب ىاجر إذل ا٢ببشة واجتمع بالنجاشي وقرأ عليو سورة مرًن فأسلم 

على يديو ٍب رجع يـو فتح خيرب فالتزمو النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم وقبلو، وقاؿ: ))ما أدري 
بأيهما أسر بفتح خيرب أو قدـو جعفر؟((، وبعثو النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذل مؤتة واستشهد 

 .ّٔا سنة )8ىػ(، أخرج لو أبو طالب، والقاضي زيد، وأبو داود صالة التسبيح
عمار بن ياسر: قاؿ موالنا حجة الزماف، وبدر األكواف / ٦بد الدين بن ٧بمد بن  -([262])

  :منصور ا٤بؤيدي أيده اهلل ُب لوامع األنوار
الطيب ا٤بطيب ا٤بوعود ىو وأىل بيتو با١بنة ا٤بملوء إٲباناً، الدائر مع ا٢بق أينما دار، علم ساداة 

السابقْب ا٤بعذبْب ُب اهلل، الشاىد ٝبيع مشاىد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، الذي صار 
استشهاده مع سيد الوصيْب صلوات اهلل عليو من أعالـ نبوة سيد ا٤برسلْب صلوات اهلل عليهم 

 .وإخباره عن الغيب بوحي رب العا٤بْب رضواف اهلل عليو
ا٤بقداد بن عمرو الكندي: أحد الرفقاء والنجباء والسابقْب األولْب ا٤ببشرين ا٤بهاجرين  -([263])

ا٥بجرتْب الشاىد بدراً وما بعدىا، وىو فارس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ا٤بتوَب با٤بدينة سنة 
)33ىػ( رضواف اهلل عليو، روى عنو جبّب بن نفيل، وعبد الرٞبن بن أيب ليلى، وعطاء بن يزيد الليثي، 

 .وتوُب وعمره سبعوف سنة
أبو ذر الغفاري: جندب بن جنادة الغفاري السابق الصادؽ بشهادة سيد ا٣بالئق،  -([264])

الصادع با٢بق الذي ال تأخذه ُب اهلل لومة الئم ا٤بتوَب بالربذة عاـ )32ىػ( رضواف اهلل عليو بعد أف 
 .نفاه عثماف بن عفاف إليها



زيد بن حارثة بن شراحيل الكليب: أبو أسامة موذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم،  -([265])
وكاف موذل ٣بدٯبة بنت خويلد فوىبتو لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فتبناه قبل النبوة، وىو ابن 

ٜباف سنْب، وزوجو أمتو أـ أٲبن فولدت لو أسامة، وكاف يكُب بو واستشهد رضي اهلل عنو ٗبؤتة ُب 
  .األردف من بالد الشاـ سنة ٜباف من ا٥بجرة

معاذ بن جبل بن عمرو ا٣بزرجي السلمي: أبو عبد الرٞبن أسلم ولو ٜباف عشرة سنة،  -([266])
شهد العقبة األخّبة وبدراً وما بعدىا، وبعثو النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذل اليمن يعلم القرآف 
واألحكاـ، ودل يلق استجابة، ٍب بعث النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم علياً إليهم فأسلموا على يديو 
وأسلمت ٮبداف كلها ُب يـو واحد حٌب سجد الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم شكراً، توُب ُب 
طاعوف عمواس باألردف سنة )18ىػ(، روى عنو أبو الطفيل، وأبو إدريس، وعبد الرٞبن بن غنم، 

 .ومسروؽ، وكثّب بن مرة، وغّبىم. أخرج لو أئمتنا ا٣بمسة، وأبو الغنائم، والنرسي، وا١بماعة
 .قد مّر ٚبرٯبو - ([267])

   .ُب )ب(: وحشر - ([268])
 .سقط من نسخة )ب( ما بْب القوسْب - ([269])

قاؿ اإلماـ ٪بم آؿ الرسوؿ القاسم بن إبراىيم عليو السالـ ُب كتابو تثبيت اإلمامة مالفظو: وقاؿ 
سبحانو ما أنور بيانو فيما ترؾ من قصص خليلو إبراىيم عليو السالـ، وما خّصو اهلل بو ُب اإلمامة 
من التقدًن وما كاف من دعاء إبراىيم عليو السالـ وطلبو إلبقائها من بعده ُب ذريتو: }ِإينّْ َجاِعُلَك 
لِلنَّاِس ِإَماًما َقاَؿ َوِمْن ُذرّْيٍَِّب قَاَؿ اَل يَػَناُؿ َعْهِدي الظَّاِلِمَْب{ ]البقرة:194[، خرباً منو سبحانو أف 

عهده فيها إ٭با ىو للمتقْب منهم، فلم يزؿ ذلك مصرفاً بينهم دل ٱبرجو اهلل تعاذل منهم بعد وضعو لو 
فيهم، وإنعامو لو عليهم حٌب كاف أسّب مصّبه ُب الرسالة ما صار إذل إماـ ا٥بدى ٧بمد صلوات اهلل 

 .عليو وآلو، فكاف خاًب النبيْب ومفتاح األئمة ا٥بادين ......إخل كالمو عليو السالـ ص39
 .(مابْب القوسْب من )ب - ([270])

   .ُب )ب(: الشر - ([271])



([272]) 
  ىل كافر يعبد أصنامو
 .(حاشية من )أ، ب

  
 كمؤمن ما إف لو من صنم

 
 

  
   .ُب )ب(: وجب - ([273])

   .ُب )ب(: علي بن أيب طالب - ([274])
   .(ُب )أ(: )أنتم بنوا آدـ خلق من خلق - ([275])

الواقع أف ىذا بسبب نقل وسائط السوء لإلماـ عليو السالـ. ٛبت ٠باعاً من ا٤بوذل  - ([276])
  .اإلماـ ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاذل

   .ُب )ب(: التظادل ([277])
   .ُب )ب(: شهداء على أنو جدىم - ([278])

 .تقدـ ٚبرٯبو - ([279])
ىذا من أخبار السفينة، ومن ألفاظها: ))مثل أىل بيٍب فيكم كمثل سفينة نوح من  -([280])

 .ركبها ٪با، ومن ٚبلف عنها غرؽ((، أخرجو الطرباين ُب األوسط بإسناده إذل أيب سعيد
وأخرج خرب السفينة أٞبد عن عمار، وىو والَبمذي عن أنس، والطرباين عن ابن عمر، وا٢باكم عن 
أيب ذر، وأبو نعيم عن أيب ذر وابن عباس، وابن األثّب، وا٣بطيب، وأبو يعلى، واألسيوطي، وا٤بالء، 

 .وابن أيب شيبة، واحملب الطربي وغّبىم وأكثرىم من طرؽ
  .وأخبار السفينة مشهورة. انظر االعتصاـ، وٚبريج الشاُب، وشرح الغاية، ولوامع األنوار



قاؿ ابن حجر ُب صفحة 143 من الصواعق: ووجو تشبيههم بالسفينة أف من أحبهم وعظمهم 
شكراً لنعمة مشرفهم وأخذ ّٔدى علمائهم ٪با من ظلمة ا٤بخالفات، ومن ٚبلف عن ذلك غرؽ ُب 
ٕبر كفر النعم وىلك ُب مفاوز الطغياف، قاؿ: وبباب حطة أف اهلل جعل دخوؿ ذلك الباب ىو باب 
أرٰبا أو بيت ا٤بقدس مع التواضع واالستغفار سبباً للمغفرة، وجعل ٥بذه األمة مودة أىل البيت سبباً 
٥با. ٛبت من موالنا اإلماـ ا٢بجة/ ٦بد الدين بن ٧بمد ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاذل، انتهى من ىامش 

 .ا٤بوعظة ا٢بسنة
وذكره ُب كنز العماؿ 95/12 رقم 34151 بلفظ: ))مثل اىل بيٍب فيكم مثل سفينة نوح من 
ركبها ٪با ومن ٚبلف عنها غرؽ((، وعزاه إذل البزار عن ابن عباس وعن ابن الزبّب، وعزاه أيضاً إذل 
ا٢باكم ُب مستدركو عن أيب ذر، وذكره ٙبت رقم 12/34144 ص 94، بلفظ: ))إف أىل بيٍب 
فيكم كسفينة نوح، من ركبها ٪با ومن ٚبّلف عنها ىلك((، وعزاه إذل ا٢باكم ُب مستدركو عن أيب 

 .ذر
رواه اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق عليو السالـ ُب األحكاـ 2/ 505، وذكره ُب كنز العماؿ  -([281])
بلفظ: ))من أمر با٤بعرو ؼ وهنى عن ا٤بنكر ىو خليفة اهلل ُب األرض وخليفة كتابو وخليفة رسولو((، 
نعم وقد أسقط من ىذه الرواية لفظ: ))من ذريٍب((، لكن ال يضّب ذلك إْذ قد ثبتت رواية ا٢بديث 
عن النيب ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ من طريق العامة ، ومن تأّمل ىذه الرواية وجد فيها أثر ا٢بذؼ 
إذ قد أسقط مع لفظ ))من ذريٍب(( الفاء الرابطة للجواب، وىي الزمة؛ إْذ ال يصح ىذا ا١بواب ألف 
يكوف شرطاً، فهذا ينبهك على أنو قد وقع حذؼ ُب ا٢بديث، مع أهنا )أي: الفاء الرابطة( ولفظ: 
))من ذريٍب(( ثابتة ُب رواية ا٥بادي عليو السالـ وحسبك بو، والزيادة من العدؿ مقبولة و لو دل يكن 
ّٔذه ا٤برتبة، فكيف با٥بادي عليو السالـ ، فيقطع بأف ما ُحذؼ ثابت عن النيب ػ صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم ػ وإ٭با ىناؾ عوامل سببت لكتم كثّب ٩با يتعّلق بأىل البيت)ع( إّما خوفاً من أئمة ا١بور وإّما 

 .اتباعاً للهوى ، واهلل ورل التوفيق
 .رواه اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق عليو السالـ ُب األحكاـ 2/ 555 -([282])



  .ُب )ب(: من ولده -([283])
ػ ذكره السخاوي ُب ا٤بقاصد ا٢بسنة ص 676 بلفظ: ))ا٤بؤمن ٧بفوظ ُب ولده((، وعزاه  ([284])

 .إذل الدارقطِب ُب األفراد
أخرج أخبار النجـو واألماف: أٞبد بن حنبل ُب ا٤بناقب عن علي عليو السالـ،  -([285])

ومسدد، وابن أيب شيبة، وأبو يعلى، والطربي، وا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ، وُب ذخائر العقىب عن ابن 
عباس رضي اهلل عنهما، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))النجـو أماف ألىل األرض 

من الغرؽ، وأىل بيٍب أماف ألمٍب من االختالؼ، فإذا خالفتهم قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا 
حزب الشيطاف((، أخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ، وقاؿ: ىذا صحيح اإلسناد، وقد أخرجو وغّبه أئمة 

العَبة، ولكن ذكرنا رواية احملدثْب إلقامة ا٢بجة على ا٤بخالفْب، وعدـ اتساع آّاؿ، ومن أراد 
االستكماؿ فلّبجع إذل البسائط الٍب سبقت اإلشارة إليها، وقد ٝبعت ُب لوامع األنوار ما فيو 

الكفاية، وُب ىذا بالغ لقـو عابدين. ٛبت من موالنا اإلماـ ا٢بجة/ ٦بد الدين ا٤بؤيدي أيده اهلل 
  .[تعاذل، انتهى من ىامش ا٤بوعظة ا٢بسنة]مطبوع

السيد ا٢بمّبي: ىو إ٠باعيل بن ٧بمد بن يزيد ولد بعمَّاف سنة )105ىػ( ونشأ ُب  -([286])
البصرة ُب حضانة والديو اإلباضيْب إذل أف عقل وشعر فهجرىا وغادر إذل الكوفة، وأخذ ا٢بديث 
فيها عن األعمش وتنقل بْب البصرة والكوفة، وكاف شاعراً ٦بيداً لو ديواف شعر مطبوع توُب سنة 

 .()173ىػ
 .ُب )ب(: الطي - ([287])

ُب النهج ما لفظو: )) أيها الناس شقوا أمواج الفًب بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق ا٤بنافرة؛ وضعوا  
عن تيجاف ا٤بفاخرة؛ أفلح من هنظ ٔبناح أو استسلم فأراح؛ ىذا ماء آجن ولقمة يغص ّٔا آكلها، 
و٦بتِب الثمرة لغّب وقت إيناعها كالزارع بغّب أرضو، فإف أقل يقولوا حرص على ا٤بلك، وإف أسكت 
يقولوا جزع من ا٤بوت، ىيهات بعد اللتيا والٍب واهلل البن أيب طالب آنس با٤بوت من الطفل بثدي 
   .((أمو، بل اند٦بت على مكنوف علم لو ٕبت بو الضطربتم اضطراب األرشية ُب الطوي البعيدة



أخرجو ابن ا٤بغازرل ُب ا٤بناقب، وفرائد السمطْب 1/ 98، وابن عساكر ُب تارٱبو ُب  -([288])
ا١بزء الثاين من فضائل علي عليو السالـ ص462، و ُب تذكرة ا٣بواص، وذكره أيضاً ُب كنز العماؿ 
باختالؼ يسّب 11ص 600 رقم 32890، وص 614 رقم 32978، رقم 032979، وذكره 

 .ُب مشس األخبار بلفظ: ))فمن أراد ا١بنة((، ص 36
 .أي: أدسم - ([289])

  .(ما بْب القوسْب ساقط من )أ -([290])
أخرجو اإلماـ ا٤برشد باهلل عليو السالـ ُب أماليو 1/ 136، وُب فرائد السمطْب 1/  -([291])

301، وىو ُب ا١بامع الصغّب للسيوطي 3/ 326، وىو ُب كنز العماؿ 11/ 602 برقم 32903 
بغّب لفظ: ))ومن سب اهلل أدخلو النار((، وعزاه إذل أٞبد ُب ا٤بسند، وإذل ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ عن 

أـ سلمة، وابن عساكر ُب ا٢بديث الػ65 من ترٝبة اإلماـ ا٢بسْب من تاريخ دمشق بلفظ: ومن سب 
  .اهلل عذبو اهلل

  .رواه اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق ا٤ببْب عليو السالـ ُب األحكاـ -([292])
أخرجو ابن عساكر عن جابر بلفظ: ))أنا وىذا ػ يعِب علي ػ ٪بيء يـو القيامة   -([293])

  .كهاتْب((، وٝبع بْب السبابتْب، 2/ 436
ذكر ٫بوه ا٤بوذل اإلماـ ا٢بجة / ٦بد الدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاذل  -([294])

  .ُب لوامع األنوار 1/ 59، وعزاه إذل ا٢بافظ أبو علي ا٥بمداين
   .ُب )ب(: خطوة واحدة - ([295])

 .ػ تقدـ ٚبرٯبو ([296])
  .ُب )أ( و)ب(: )ابناً( بالنصب، والصواب: )ابٌن( بالرفع خرب إف -([297])

ُب )أ(: )إف بنو(، وأيضاً ُب )أ( و)ب(: )ال يقوموا(، والصواب: )ال يقوموف(، ألف ال  - ([298])
   .نافية

   .(كذا ُب )أ( و)ب(، والصواب: )٩بلوؾ( بالرفع خرب )أف - ([299])



الزبّب بن العواـ األسدي: أمو صفية بنت عبد ا٤بطلب عمة النيب صلى اهلل عليو وآلو  -([300])
وسلم أسلم بعد أيب بكر، وىاجر ا٥بجرتْب وشهد ا٤بشاىد كلها، وحضر حرب ا١بمل، و٤با ذكره 

علي عليو السالـ ا٢بديث: ))إنك ستقاتلو وأنت ظادل لو(( انصرؼ فلحقو ابن جرموز فقتلو، وكانت 
حرب ا١بمل سنة )36ىػ(، وللزبّب 67سنة، روى عنو ابناه عبداهلل وعروة، وأخرج لو أبو طالب، 

 .وا١برجاين، وا١بماعة
   .ُب )ب(: سيقتل - ([301])

ىكذا ُب )أ(، ولعل الصواب قتلهم.، وُب )ب( فالناكثوف طلحة والزبّب ومن تبعهما  - ([302])
  .قتلها يـو ا١بمل بالبصرة

 .(ما بْب القوسْب ساقط من )ب -([303])
   .ُب )أ( وأبغضوه آخروف - ([304])

   .ُب )ب(: األنبياء - ([305])
   .سقط من نسخة)أ( ما بْب القوسْب - ([306])

   .ُب )ب(: وولده - ([307])
   .ُب )ب(: ينسبوف - ([308])

رواه اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق عليو السالـ ُب مقدمة األحكاـ، وأخرجو ُب فرائد  -([309])
السمطْب باختالؼ يسّب 2/ 77، وىو ُب ا١بامع الصغّب للسيوطي 3/ 79، وُب كنز العماؿ 12/ 

114 برقم 34253 بلفظ: ))لكل بِب أنثى عصبة ينتموف إليو إال ولد فاطمة فأنا وليهم 
وعصبتهم((، وعزاه إذل الطرباين ُب الكبّب عن فاطمة الزىراء، وذكره برقم 34254، بلفظ: ))لكل 
بِب أـ عصبة ينتموف إليهم إال ابِب فاطمة فأنا ولّيهما وعصبتهما((، وعزاه إذل ا٢باكم ُب مستدركو 

 .عن جابر
حديث: فاطمة سيدة نساء العا٤بْب، أخرج ٫بوه ُب مشس األخبار ص41، وىو ُب  -([310])

ا١بامع الصغّب للسيوطي 1/ 39، والبخاري 4/ 219، و٨بتصر صحيح مسلم ص 438 باختالؼ 



  .يسّب
   .ُب )ب(: أئمة - ([311])

ُب )أ( و)ب( )ومثل ٧بمد وا٢بسن وا٢بسْب أبناء إبراىيم( والذي يظهر أف ُب الكالـ  - ([312])
سقطاً وأف ا٤بقصودين أبناء القاسم بن إبراىيم عليهم السالـ، إذ قد عّد بِب إبراىيم بن إ٠باعيل عند 

   .تعداده السابقْب
   .ُب )ب(: قبلهم - ([313])

ُب )أ(: }اقتلوا الذين يلونكم{، وىي قراءة، روى ا٥بادي عليو السالـ عن جده عليو  -([314])
  .السالـ: أنو وجدىا ُب مصحف أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالـ

   .ُب )ب(: ُب - ([315])
   .ُب )ب(: وعادٮبا مؤمنْب - ([316])

   .ُب )أ(، )ب( )فقاؿ( والصواب ما أثبتناه - ([317])
  .ذكره ُب ا١بامع الصغّب للسيوطي باختالؼ يسّب 3/ 174 -([318])

   .ُب )ب(: ا٤بسلمْب - ([319])
   .ُب )ب(: أصحاب علي وأصحاب معاوية - ([320])

   .ُب )ب(: ورفع - ([321])
   .ُب )ب(: فانظر إذل - ([322]) 

   .ُب )أ(: قاتلناؾ - ([323])
   .ُب )ب(: فلم - ([324])

   .(سقط من نسخة )أ( ٝبلة )فقاؿ ٥بم - ([325])
   .ُب )ب(: بنصرىم - ([326])

عبداهلل بن العباس: أبو العباس ا٥بامشي حرب األمة، وترٝباف القرآف عبداهلل بن العباس بن  -([327])
عبد ا٤بطلب بن ىاشم رضي اهلل عنو، ولد قبل ا٥بجرة، وحنكو النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم بريقو 



ودعا لو، ويسمى البحر لسعة علمو، وكاف ا٤بوازر لسيد الوصيْب أمّب ا٤بؤمنْب علي صلوات اهلل عليو 
وا٤بناصر لو، توُب بالطائف سنة )70ىػ(، وُب اإلصابة واالستيعاب وغّبٮبا: سنة )68ىػ(، وقاؿ ُب 
طبقات الزيدية: بعد أف كف بصره، وُب الرواية: أنو من البكاء على الوصي )ع(، وقربه بالطائف 

 .جوار مسجد العباس
عبداهلل بن جعفر بن أيب طالب: أبو جعفر ا٥بامشي رضي اهلل عنو، أوؿ مولود من  -([328])

ا٤بسلمْب با٢ببشة، وكاف جواداً ٩بدحاً مثل أبيو، أمو أ٠باء بنت عميس، شهد فتوح الشاـ، وشهد مع 
  :الوصي عليو السالـ مشاىد القتاؿ، وكاف سخياً شجاعاً، و٤با ٠بع قوؿ الشاعر

  إف الصنيعة ال تكوف صنيعة
 
 

  
 حٌب يصاب ّٔا طريق ا٤بصنع

 
 

  :قاؿ: أما أنا فأقوؿ 
  يد ا٤بعروؼ غنم حيث كانت

 فعند الصا٢بْب ٥با جزاء
 
 

  
 تلقاىا كفور أو شكور

  وعند اهلل ما جحد الكفور



 
 

أخرج لو اإلماـ أبو طالب، ولو ذكر ُب آّموع ُب الوكالة وا٢بجر، وروى لو ٧بمد عن علي عليو  
 .(السالـ، وعن أمو، وعنو ىالؿ، وولده إ٠باعيل، وتوُب رٞبو اهلل با٤بدينة سنة )88ىػ

   .ُب )ب(: شهادة - ([329])
   .ُب )ب(: عن - ([330])

أخرجو ابن ا٤بغازرل ُب ا٤بناقب ص55، وىو ُب مسند أٞبد بن حنبل عن عائشة، أفاده  -([331])
  .ُب شرح النهج

أبو سعيد ا٣بدري: سعد بن مالك بن عبيد األنصاري، صحايب، فاضل، من أجالء  -([332])
الصحابة وفقهائهم، شهد ما بعد أحد، وكاف يفضل علياً صلوات اهلل عليو على غّبه، وشهد معو 

  .حروبو، مات با٤بدينة سنة بضع وستْب، وقيل: سنة أربع وستْب رضي اهلل عنو
  .القد: السّب يقد من جلد غّب مدبوغ، القدة واحدة. ٛبت قاموس -([333])

  .رصف السهم: شد على رعضو عقبة، ٛبت قاموس - ([334])
   .الرعض مدخل النصل ُب السهم، والعقب: العصب الذي تعمل منو األوتار

ُب )ب(: زيادة ٍب ينظر ُب لصالو فال يوجد فيو شيء ٍب ينظر ُب نصالو فال يوجد فيو  - ([335])
   .شيء

  .تدردرت اللحمة: اضطربت. ٛبت قاموس -([336])
ذكره ُب تتمة االعتصاـ 5/ 515، وأخرجو مسلم 2/ 204 باختالؼ يسّب،  -([337])

  .والبخاري 6/ 115، وذكر ٫بوه ُب ا١بامع الصغّب للسيوطي 3/ 323
   .(ما بْب القوسْب سقط من نسخة )أ - ([338])

ُب )أ( وىو ابن عمة النيب صلى اهلل عليو وآلو، صفية والوصي صلى اهلل عليهما وعلى  - ([339])
   .آ٥بما



 .ُب األصل: )صلى اهلل عليو وآلو وسلم(، والقوؿ ألمّب ا٤بؤمنْب عليو السالـ - ([340])
   .(ما بْب القوسْب ساقط من )ب - ([341])

  .ُب )ب(: علياً  - ([342])
   .ىكذا ُب )أ( و )ب(، ولعل الصواب وحملاربيهم - ([343])

   .ُب )ب(: رب العا٤بْب - ([344])
   .(ُب )ب(: )وٯبتمعوف أمة موسى يـو األحد إذل بيعهم للصالة، ويتلوف كتاب رّٔم - ([345])

ذكره ُب كنز العماؿ عن ابن مسعود وعن ابن عمرو وعن أيب ىريرة بألفاظ ٨بتلفة  - ([346])
وا٤بعُب واحد ص86 ج1 رقم 365، وص87 رقم 370، 371، وص 88 رقم 372، 373، 

وأخرجو البخاري 17/1 رقم 25، وأخرجو أٞبد ُب مسنده 423/2 رقم 6469، وأخرجو 
الَبمذي 3/5 رقم 2606، وأخرجو النسائي ُب الكربى 8/2 رقم 2223، وأخرجو أبو يعلى ُب 

ا٤بسند 69/1 رقم 68، وأخرجو ابن راىويو ُب ا٤بسند 294/1 رقم 272، وأخرجو ابن أيب عاصم 
 .ُب اآلحاد وا٤بثاين 71/1 رقم 2021

أخرجو اإلماـ الناطق با٢بق أبو طالب عليو السالـ ُب أماليو ص160 باختالؼ  -([347])
  .يسّب

إذ: ظرؼ ٤با مضى من الزماف، غالباً، وقد تستعمل للمستقبل ٫بو }إذ األغالؿ ُب  -([348])
أعناقهم{ كما ذكره ابن ىشاـ؛ فيمكن أف ٰبمل كالـ ا٤بصنف على أف )إذ( للمستقبل، أو يكوف 

 .من تصحيف النساخ، ويكوف األصل: )إذا(. ٛبت
   .ُب )ب(: أف - ([349])

سادل موذل أيب حذيفة: ىو ابن معقل، ويقاؿ: أبو عبيد بن عتبة فارسي األصل شهد  -([350])
  .بدراً وقتل يـو اليمامة

   .(ما بْب القوسْب سقط من )أ - ([351])
عبد الرٞبن بن عوؼ: أبو ٧بمد القرشي الزىري، أسلم قدٲباً، و ىاجر وشهد ا٤بشاىد،  -([352])



توُب سنة إحدى - أو ثالث - وثالثْب، ودفن بالبقيع، روى عنو بنوه إبراىيم، و٧بمد، ومصعب، 
  .وأبو مسلمة، أخرج لو: ا٤بؤيد باهلل، وأبو طالب، وا٤برشد باهلل، وا١بماعة

قاؿ موذل ا٤بسلمْب واإلسالـ، ورأس أىل البيت الكراـ، زينة األوائل واألواخر، والبحر ا٣بضم الزاخر، 
ركن الدين احملمدي؛ ٦بد الدين بن ٧بمد ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاذل ُب لوامع األنوار: قلت: وما وقع عنو 

يـو الشورى من ميلو عن أمّب ا٤بؤمنْب، وعرضو عليو البيعة على أف يسّب على كتاب اهلل وسنة 
رسولو، وسّبة الشيخْب وامتناعو عن ذلك، بل على كتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم، وعدولو إذل عثماف، وقوؿ أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالـ: )واهلل ما فعلتها إال أنك رجوت منو ما 
رجى صاحبكما من صاحبو(، ودعى عليو وعلى عثماف، واستجاب اهلل دعوتو ففسد ا٢باؿ بينهما 
وتعاديا، فلم يكلم أحدٮبا صاحبو حٌب مات عبد الرٞبن؛ كل ذلك مشهور، وعند ٝبيع الطوائف 

 .على الصحائف مسطور، وإذل اهلل ترجع األمور، انتهى
سعد بن أيب وقاص: أبو إسحاؽ سعد بن مالك بن أىيب القرشي الزىري ا٤بكي،  -([353])
شهد بدراً وما بعدىا، واعتزؿ بعد قتل عثماف، وروى من فضائل علي عليو السالـ خرب ا٤بنزلة، 

والراية، وغّبٮبا. أخرج ذلك عنو أئمة العَبة عليهم السالـ، والعامة: البخاري، ومسلم، وغّبٮبا، توُب 
ُب العقيق على عشرة أمياؿ من ا٤بدينة، وٞبل إليها سنة )55(، أو )58( ىػ، أخرج لو أئمتنا 
  .ا٣بمسة إال ٧بمد بن منصور، وا١بماعة، روى عنو سعيد بن ا٤بسيب، وابنتو عائشة وغّبٮبا

صهيب الرومي: ىو أبو ٰبٓب النمري أحد مؤذين النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -([354])
 .صحايب مشهور شهد بدراً وغّبىا توُب با٤بدينة سنة )38ىػ(، وقيل: سنة )39ىػ(، ودفن بالبقيع

   .(ما بْب القوسْب غّب موجود ُب )أ - ([355])
   .ُب )ب(: ألنو - ([356])

   .(ما بْب القوسْب سقط من )أ - ([357])
   .ُب )ب(: عثماف - ([358])
   .ُب )ب(: عليهم - ([359])



 .بياض ُب نسخة )أ( من قولو فسمعنا إذل قولو فكلما جاءىم بآية - ([360])
رواه اإلماـ ا٤برشد باهلل عليو السالـ ُب أماليو 1/ 134، وأخرجو ُب فرائد السمطْب 1/  -([361])
256، وابن ا٤بغازرل ُب ا٤بناقب ص 151، وىو ُب ا١بامع الصغّب للسيوطي بلفظ: ))علي مِب وأنا 
من علي(( 2/ 417، وىو ُب كنز العماؿ 11/ 603 برقم 32913، بلفظ: ))علي مِب وأنا من 
علي، فقال يؤدي عِب إال أنا أو علي((، وعزاه إذل أٞبد والَبمذي وإذل ابن ماجو عن حبشي بن 

 .جناده
أخرجو اإلماـ ا٤برشد باهلل عليو السالـ ُب أماليو 1/ 133، وابن ا٤بغازرل ُب ا٤بناقب.  -([362])

  :قاؿ ا٤بوذل اإلماـ/ ٦بد الدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاذل
قاؿ أيده اهلل تعاذل ُب ٚبريج الشاُب بعد روايتو ٤با تقدـ: ورواه اإلماـ القاسم بن إبراىيم من طريقة 
عبد الرزاؽ بن ٮباـ بسنده إذل جابر، قاؿ: ٤با قدـ علي على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

بفتح خيرب قاؿ لو: ))لوال أف تقوؿ فيك طوائف...إخل((، ورواه ٧بمد بن سليماف الكوُب بإسناده إذل 
جابر بن عبداهلل من طريقْب، ورواه ابن ا٤بغازرل بإسناده عن جابر ُب مناقبو، ورواه ّٔاء الدين علي بن 
أٞبد األكوع بسنده عن جابر، ورواه ٧بمد بن منصور ا٤برادي بسنده إذل جابر، ذكره اإلماـ أٞبد بن 
سليماف، وقد روى ىذا السيوطي ُب ا١بامع الكبّب، وساؽ سنده من طريق ابن ا٤بغازرل عن جابر، 

ذكره ٧بمد بن إ٠باعيل األمّب ُب شرح التحفة العلوية، وقاؿ: وعلى فصولو شواىد، وأخرجو 
ا٣بوارزمي عن علي، والكنجي عن زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي عنو صلى اهلل عليو وآلو 

 .وسلم: ))لوال أف تقوؿ فيك طوائف...إذل آخر ما ىنا(( بيسّب اختالؼ، انتهى
روى حديث عزؿ أيب بكر من تبليغ سورة براءة إذل ا٤بشركْب وتولية علي عليو السالـ  -([363])
٧بمد بن سليماف الكوُب، والنسائي ُب ا٣بصائص، والكنجي، وأٞبد بن حنبل، وأخرجو أبو داود، 

والَبمذي، وراه ا٢باكم ا٢بسكاين ُب شواىد التنزيل. أفاد ىذا السيد اإلماـ ا٢بسن بن ا٢بسْب ا٢بوثي 
رٞبو اهلل ُب التعليق الواُب ُب ٚبريج أحاديث الشاُب. وأخرجو ُب فرائد السمطْب 1/ 61، وابن حجر 

العسقالين الشافعي ُب اإلصابة 2/ 509، وذكره ُب كنز العماؿ، وعزاه إذل عبداهلل بن أٞبد بن 



  .حنبل، وإذل أيب الشيخ وابن مردويو عن علي عليو السالـ422/2 برقم 4400
رواه اإلماـ أبو طالب عليو السالـ بلفظ: ))علي مع ا٢بق والقرآف، وا٢بق والقرآف مع  -([364])
علي((، وُب فرائد السمطْب، وابن ا٤بغازرل ُب ا٤بناقب، و٧بمد بن سليماف الكوُب ُب احمليط، وأخرجو 
ابن عساكر ُب التاريخ ُب ا١بزء األوؿ من فضائل علي بلفظ ا٤بؤلف ص51 عن علي عليو السالـ، 

  .((وعن أـ سلمة بلفظ: ))علي مع ا٢بق وا٢بق مع علي
ذكره ُب ا٢بدائق الوردية، وأخرجو ابن ا٤بغازرل ُب ا٤بناقب ص130، وُب فرائد السمطْب  -([365])

  .1/ 253، والبخاري 4/ 207، و٨بتصر صحيح مسلم برقم 1640 باختالؼ يسّب
قاؿ موالنا اإلماـ ا٢بجة / ٦بد الدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاذل: وقد روى فتح 

خيرب حفاظ األناـ، وأئمة اإلسالـ، فمن آؿ ٧بمد صلوات اهلل عليهم: اإلماـ األعظم زيد بن علي، 
واإلماـ الناصر للحق، واإلماـ أبو طالب عن جابر من طريقْب، واإلماـ ا٤بنصور باهلل، واإلماـ 

ا٢بسن، وأخوه األمّب ا٢بسْب، وغّبىم من أعالـ أىل البيت وشيعتهم والعامة. انتهى من لوامع 
  .األنوار بتصرؼ يسّب

بريدة بن ا٢بصيب األسلمي: أسلم رضي اهلل عنو قبل بدر، ودل يشهدىا، وشهد  -([366])
ا٢بديبية وبايع بيعة الرضواف، سكن ا٤بدينة، ٍب ٙبوؿ إذل البصرة، وخرج غازياً منها إذل خراساف فمات 

  .ٗبرو ُب خالفة يزيد بن معاوية لعنو اهلل، وقاؿ ابن السعد: مات سنة ثالث وستْب
روى أمر النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم ألصحابو بالتسليم على علي عليو السالـ  -([367])

بياأمّب ا٤بؤمنْب: اإلماـ ا٤برشد باهلل عليو السالـ ُب أماليو 1/ 141، وذكره اإلماـ ا٤بهدي ٧بمد بن 
  .القاسم ا٢بوثي عليو السالـ ُب ا٤بوعظة ا٢بسنة، وعزاه إذل كتاب تنبيو الغافلْب للحاكم ا١بشمي

  (ما بْب القوسْب سقط من )ب - ([368])
   .ُب )ب(: أشهراً  - ([369])
   .ُب )ب(: قتلناؾ - ([370])

ا٢بسن بن علي عليو السالـ: ىو سبط رسوؿ اهلل األكرب أبو ٧بمد ا٢بسن بن علي بن  -([371])



أيب طالب عليهم السالـ، ولد يـو 15/ رمضاف عاـ )3ىػ( توذل ا٣بالفة بعد وفاة أبيو عاـ )40ىػ(، 
وخذلو أصحابو واستشهد بالسم عاـ )50ىػ( ٠بتو زوجتو جعدة بنت األشعث بأمر معاوية بن أيب 
سفياف لعنهم اهلل، وكاف عمره ستاً وأربعْب سنة وثالثة أشهر ودفن بالبقيع إذل جانب أمو فاطمة 

 .الزىراء عليها السالـ
٧بمد بن أيب بكر: ولد ُب طريق ا٤بدينة إذل مكة ُب حجة الوداع عاـ )10ىػ( نشأ ُب  -([372])
حجر أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب عليو السالـ أمو أ٠باء بنت عميس ا٣بثعمية، روى عن أبيو 

مرسالً، وعن أمو وغّبىا قليالً، وعنو ابنو القاسم، وشهد ا١بمل وصفْب مع علي عليو السالـ، وكاف 
من أخلص شيعتو، وكاف أمّب ا٤بؤمنْب صلوات اهلل عليو يفضلو ويثِب عليو، وكانت لو عبادة واجتهاد، 

 .(وقتل ُب صفر سنة )48ىػ
مالك األشَب: ىو مالك بن ا٢بارث بن عبد يغوث النخعي ا٤بعروؼ باألشَب أمّب من   -([373])
كبار الشجعاف، كاف رئيس قومو أدرؾ ا١باىلية، سكن الكوفة، ولو نسل فيها، وذىبت عينو ُب 
الّبموؾ، وكاف ٩بن ألب على عثماف وحضر حصره وكاف من أخلص أصحاب علي عليو السالـ 

وكبار قواده، وشهد ا١بمل وصفْب معو، وواله علي عليو السالـ مصر فمات رضي اهلل عنو ُب الطريق 
 .سنة )37ىػ(، لو شعر جيد، ويعد من الشجعاف األجواد العلماء الفصحاء

سعيد بن قيس ا٥بمداين: من بِب زيد بن َمرِيب من ٮبداف فارس من الدىاة األجواد من  -([374])
ساللة ملوؾ ٮبداف، كاف خاصاً باإلماـ علي عليو السالـ، وقاتل معو يـو صفْب، وكاف إليو أمر 

 .(ٮبداف بالعراؽ، وإليو نسب الصعيديْب ُب بيت زود ُب اليمن، توُب ٫بو سنة )50ىػ
  .ُب )ب(: ال -([375])

   .ُب )ب(: سبع - ([376])
   .ُب )ب(: من دل تزوده يأتيك باألخبار - ([377])

   .ُب )ب(: رجل - ([378])
   .ُب )ب(: قتلو - ([379])



ا٢بسْب بن علي: السبط األصغر أبو عبداهلل ا٢بسْب ا٤بظلـو سيد الشهداء، وقتيل  -([380])
األشقياء بأرض كربالء، ولد عليو السالـ يـو 6/ شهر شعباف عاـ )4ىػ(، أظهر دعوتو سنة 

)60ىػ(، واستشهد يـو العاشر من ٧بـر ا٢براـ من عاـ )61ىػ(، قتلتو جنود الطاغية يزيد بن معاوية 
  .لعنهم اهلل، وعمره 56 سنة، ودفن بكربالء، وٞبل رأسو إذل الشاـ ومصر

   .ُب )ب(: ٍب مات معاوية وصار األمر إذل ابنو يزيد - ([381])
ٰبٓب بن زيد )ع(: ىو اإلماـ الثائر وآّاىد الصابر، ٰبٓب بن زيد بن علي بن ا٢بسْب  -([382])

بن علي بن أيب طالب صلوات اهلل عليهم، ولد سنة )98ىػ(، دعا إذل اهلل بعد قتل أبيو، وظهر ببيهق 
ٖبراساف سنة )125ىػ( ُب زمن الوليد بن يزيد بن عبد ا٤بلك لعنهم اهلل طالباً بدـ أبيو حٌب استشهد 
يـو ا١بمعة ُب شهر رمضاف سنة )126ىػ( ٖبراساف، وصلب على باب مدينة ا١بوزجاف وبقي حٌب 

 .ظهر أبو مسلم ا٣براساين فأنزلو، ودفن بنيرب، وعمره عليو السالـ يـو استشهد 28 سنة
ػ دل أر أحداً ذكر أف ٰبٓب بن زيد ىرس ُب ا٤بهراس فيما لدي من ا٤براجع، و الذي ُب  ([383])
الشاُب للمنصور باهلل عبداهلل بن ٞبزة عليو السالـ، وُب ا٢بدائق الوردية، وُب مقاتل الطالبيْب، وُب 

الفتوح البن أعثم، وُب الكامل البن األثّب: أنو صلب وبقي مصلوباً إذل أف أنزلو أبو مسلم ا٣براساين 
 .وصلى عليو وقربه بنبّب

٧بمد بن عبداهلل النفس الزكية: اإلماـ ا٤بهدي لدين اهلل رب العا٤بْب ٧بمد بن عبداهلل بن  -([384])
ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب صلوات اهلل عليهم، ولد سنة )93ىػ( وبدأ الدعوة إذل اهلل 
ُب والية الوليد بن يزيد، وظهر يـو 18 / ٝبادي األخرى سنة )145ىػ( با٤بدينة ا٤بنورة، واستشهد 
يـو 14 رمضاف سنة )145ىػ( زمن أيب جعفر الدوانيقي، و عمره اثناف وٟبسوف عاماً، ودفن ُب 

 .البقيع، وذكر ُب حاشية التحف أنو بباب ا٤بدينة حيث قتل
ػ ذكره ا٤بوذل اإلماـ ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاذل ُب  ([385])

 .التحف شرح الزلف
  .ػ ُب )ب(: ا٢بسينيْب ([386])



أبو ىاشم الرماين: صاحب اإلماـ زيد بن علي عليو السالـ، روى عن اإلماـ زيد)ع(،  -([387])
وعن زاذاف أيب عمرو، وأخرج لو أئمتنا األربعة عليهم السالـ، وٝباعة العامة إال البخاري، توُب رٞبو 

 . (اهلل سنة )82ىػ
ا٥بادي إذل ا٢بق )ع(: ىو اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق ا٤ببْب، والسائر على هنج النيب األمْب،  -([388])
وا٤بنابذ ألعداء الدين، والداعي إذل الصراط القوًن ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم بن إبراىيم صلوات اهلل 

عليهم، ولد با٤بدينة سنة )245ىػ(، ودعا إذل اهلل دعوتْب األوذل سنة )280ىػ(، والثانية سنة 
)284ىػ(، وقاـ بفرض ا١بهاد، وبسط العدؿ بْب العباد ُب أرض اليمن ا٤بيموف والدر ا٤بكنوف، 

وسكن صعدة، وتوُب ّٔا مسموماً يـو 20 من ذي ا٢بجة سنة )298ىػ(، وعمره ثالث وٟبسوف 
سنة أياـ ا٤بعتضد العباسي، وقربه جنويب مسجده ا٤بسمى با٠بو ٗبدينة صعدة، وبقي ا٤بذىب الزيدي 

، وسيبقى إذل أف تقـو الساعة إف شاء اهلل تعاذل  .بعده ُب اليمن إذل اليـو
إبراىيم بن عبداهلل )ع(: ىو الليث ا٥بصور، والقائد ا٤بنصور إبراىيم بن عبداهلل الكامل  -([389])
بن ا٢بسن ا٤بثُب بن ا٢بسن السبط بن أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب صلوات اهلل عليهم، ولد سنة 
)95ىػ(، ودعا بعد قتل أخيو ٧بمد بن عبداهلل النفس الزكية أوؿ يـو من شواؿ من عاـ )145ىػ( 

بالبصرة واستشهد بباٟبرى من قرى الكوفة ُب شهر ذي ا٢بجة سنة )145ىػ(، وعمره ٟبسوف سنة، 
ودفن ّٔا وذلك ُب خالفة أيب الدوانيق العباسي، ورأسو ٗبصر ٗبطرية تبعد عن القاىرة حوارل أربعْب  

 .(كيلو مَباً، ويعرؼ باسم )سيدي إبراىيم
   .كذا ُب )أ(، و)ب(، و الصواب أخو بدؿ من إبراىيم أو عطف بياف عليو - ([390])

   .ُب )ب(: طاعة اهلل - ([391])
ا٢بسْب بن علي الفخي )ع(: ىو اإلماـ ا٢بسْب بن علي بن ا٢بسن ا٤بثلث صلوات اهلل  -([392])
عليهم، ويعرؼ بالفخي، ولد عاـ )128ىػ( ودعا إذل اهلل سراً ٍب أظهر دعوتو ُب ا٤بدينة ا٤بنورة يـو 
19 من ذي القعدة سنة )169ىػ( زمن موسى العباسي ا٤بلقب با٥بادي، واستشهد وىو ٧بـر يـو 
 .الَبوية سنة )169ىػ( بفخ، ودفن ّٔا عند بستاف الديلمي ُب الزاىر، وعمره إحدى وأربعوف سنة



   .ُب )ب(: جاءه - ([393])
   .ُب )ب(: فطفيت - ([394])

: ٰبٓب بن عبداهلل الكامل  -([395]) ، والثائر ا٤بهضـو ٰبٓب بن عبداهلل )ع(: ىو القائم ا٤بظلـو
صلوات اهلل عليهم، دعا إذل اهلل بعد قتل اإلماـ ا٢بسْب بن علي الفخي صلوات اهلل عليو ُب بالد 
الَبؾ، وأظهر الدعوة ُب بالد الديلم سنة )175ىػ(، واحتاؿ عليو ىاروف الغوي بالعهود ا٤بشددة، 

وا٤بواثيق ا٤بؤكدة بعد أف خذلو شيعتو، وشهد عليو علماؤىم بأنو عبد ٩بلوؾ ٥باروف، واستشهد 
صلوات اهلل عليو داخل السجن ُب والية ىاروف الغوي سنة )180ىػ( كما ُب األعالـ للزركلي، وذكر 

 .اإلماـ ا٤بهدي أنو توُب سنة )175ىػ(، وىناؾ اختالؼ ُب كيفية استشهاده صلوات اهلل عليو
أبو السرايا: السري بن منصور الشيباين، ثائر شجاع، خوطب باألمّب، وبايع اإلماـ  -([396])

٧بمد بن إبراىيم ا٣بارج على بِب العباس، وتوذل قيادة جنده، واستوليا على الكوفة وسّبا ا١بيوش إذل 
البصرة ونواحيها، وامتلكا ا٤بدائن وواسط وأرسال العماؿ إذل اليمن وا٢بجاز وواسط واألىواز، توالت 
عليو جيوش العباسيْب إذل أف قتلو ا٢بسن بن سهل، وبعث برأسو إذل ا٤بأموف، ونصبت جثتو على 

  .جسر بغداد
القاسم بن إبراىيم: ٪بم آؿ الرسوؿ، وإماـ ا٤بعقوؿ وا٤بنقوؿ، اإلماـ أبو ٧بمد القاسم بن  -([397])

إبراىيم بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب صلو ات اهلل وسالمو 
عليهم، ولد سنة )170ىػ(، وبدأ ُب الدعوة إذل اهلل أوالً ٤با علم ٗبوت أخيو ٧بمد بن إبراىيم، وىو 
ٗبصر سنة )199ىػ(، ودعا ثانياً بالكوفة سنة )220ىػ( زمن ا٤بأموف وا٤بعتصم، وظل يدعو إذل اهلل 
ستاً وأربعْب سنة حٌب توفاه اهلل سنة )246ىػ( ُب الرس، ودفن ّٔاواء جبل أسود بالقرب من ذي 

 .ا٢بليفة
   .ُب )ب(: غضبانة - ([398])

أخرجو اإلماـ علي بن موسى الرضى عليو السالـ، واإلماـ ا٤برشد باهلل عليو السالـ ُب  -([399])
أماليو بسنده إذل ا٢بسْب بن زيد بن علي، وعلي بن عمر، وأخرجو الفقيو ٞبيد الشهيد، بسنده إذل 



جعفر بن ٧بمد، وأخرجو الكنجي عن ا٢بسْب بن علي، وأخرجو أبو سعيد، وأبو ا٤بثُب، والديلمي، 
والطرباين، وا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ، وأبو نعيم ُب الفضائل، وابن عساكر، وصححو احملدث أٞبد بن 
سليماف األوزري، والشيخ ا٢بافظ ٧بمد بن عبد العزيز العنسي، وأخرجو ابن ا٤بغازرل ُب ا٤بناقب 
ص220، و ُب فرائد السمطْب 2/ 46، والصواعق احملرقة ص175، وىو ُب كنز العماؿ 12/ 

 .111 برقم 34237
   .ُب )ب(: فنصروه - ([400])

   .(ما بْب القوسْب سقط من )أ - ([401])
   .ُب )ب(: وىو غّب - ([402])

   .كذا ُب )أ(، و)ب( ولعلها أولياء وىو ا٤بستقيم ١بر ما بعده باإلضافة - ([403])
 .كذا ُب )أ(، و)ب(، والصواب: الذين - ([404])

٧بمد بن ا٥بادي )ع(: ىو اإلماـ ا٤برتضى، وا٢بساـ ا٤بنتضى ٧بمد بن ٰبٓب بن ا٢بسْب  -([405])
بن القاسم صلوات اهلل عليهم، ولد سنة )278ىػ(، وقاـ بأمر اإلمامة بعد وفاة أبيو سنة )298ىػ( 
ٗبدينة صعدة، ٍب ٚبلى عن أمر اإلمامة سنة )301ىػ(، وتوُب بصعدة سنة )310ىػ( وعمره )32 

 .سنة(، ومدة واليتو سنتْب، ودفن ٔبانب أبيو
أٞبد بن ا٥بادي )ع(: ىو اإلماـ الناصر، والسيف الباتر، أٞبد بن ٰبٓب بن ا٢بسْب بن  -([406])
القاسم صلوات اهلل عليهم، قاـ بأمر اإلمامة بعد ٚبلي أخيو ٧بمد ا٤برتضى سنة )301ىػ( ُب زمن 

ا٤بقتدر العباسي، وجاىد القرامطة والباطنية، واستمر ُب ا١بهاد أكثر من عشرين سنة إذل أف قبضو اهلل 
 .إليو بصعدة عاـ )325ىػ( ُب 18 من ذي ا٢بجة، ودفن ٔبانب أبيو

   .قولو )وإ٭با نسقي( من النسق وىو العطف وُب )أ( نشفي ولعلو تصحيف - ([407])
 .ػ ُب )أ(: وعما هنوا عنهم عن سخط اهلل ([408])

   .(كذا ُب )أ(، و)ب(، والصواب )بقي - ([409])
   .(مابْب القوسْب سقط من )أ - ([410])



   .الفرؽ وٰبرؾ: مكياؿ با٤بدينة يسع ثالثة آصع. ٛبت قاموس - ([411])
   .ُب )ب(: كإٝباعهم - ([412])

   .ُب )ب(: والنهر - ([413])
   .ُب )ب(: عن ىذه - ([414])
   .ُب )ب(: األصناـ - ([415])

   .ُب )ب(: ٞبد - ([416])
   .ُب )ب(: ٥بم - ([417])

   .ُب )ب(: الصديق - ([418])
دعبل بن علي ا٣بزاعي: ىو أبو علي ػ أبو جعفر ػ دعبل بن علي بن رزين بن عثماف بن  -([419])
عبد الرٞبن بن عبداهلل بن بديل بن ورقاء، وكاف عبداهلل بن بديل بطالً عظيماً من فرساف جيش أمّب 
ا٤بؤمنْب عليو السالـ، الشهداء بصفْب، ولد دعبل سنة )148ىػ(، واستشهد ظلماً وعدواناً وىو 

 .شيخ كبّب سنة )246ىػ(، ولو سبع وتسعوف سنة وشهور
الكميت بن زيد: أبو ا٤بستهل األسدي، ولد سنة )60ىػ( شاعر ا٥بامشيْب من أىل  -([420])
الكوفة اشتهر ُب العصر األموي، وكاف عا٤باً باألدب، واللغة، واألنساب، واألخبار، ثقة ُب علمو، 
وكاف منحازاً إذل أىل البيت عليهم السالـ كثّب ا٤بدح ٥بم من أشهر شعره ا٥بامشيات، ويقاؿ: إف 

شعره أكثر من ٟبسة آالؼ بيت كاف خطيب بِب أسد، وفقيو الشيعة، وكاف فارساً شجاعاً سخياً 
 .(رامياً، دل يكن ُب قومو أرمى منو، توُب سنة )126ىػ

   .العياب: الصدور والقلوب، ٛبت قاموس، ولعل ا٤براد: كربت ا١بيوش ا٤بتعبئة لقتالو - ([421])
 .ُب )ب(: كتاب ٛبويو وتلبيس - ([422])

   .ُب )ب(: عن - ([423])
   .ُب )ب(: أسسو - ([424])
   .ُب )ب(: عليك - ([425])



  .ػ كذا ُب النسختْب ولعلو: وجاز حملمد اإلمساؾ عند خالقو ([426])
   .ىكذا ُب )أ( ودل نعرؼ معناىا، وُب )ب(: البحر - ([427])

  .ػ ُب )ب(: أصحأّا ([428])
 .تقدـ ٚبرٯبو - ([429])

  .الفرط: العلم ا٤بستقيم يُهتدى بو ٝبعو أفرط وأفراط. ٛبت قاموس - ([430])
   .ُب )ب(: عن شيء - ([431])

   .(ما بْب القوسْب ساقط من )ب - ([432])
أخرجو اإلماـ الناطق با٢بق أبو طالب عليو السالـ ُب أماليو، وأخرجو ُب فرائد  -([433])

السمطْب 1/ 116، وابن ا٤بغازرل ُب ا٤بناقب ص43، وىو ُب ا١بامع الصغّب للسيوطي 3/ 416، 
  .وىو ُب كنز العماؿ 11/ 598 برقم 32879

عبد الرزاؽ بن ٮباـ بن نافع ا٢بمّبي الصنعاين: كاف من أعياف الشيعة وخّبة سلفهم  -([434])
الصا٢بْب، وذكر ابن األثّب وفاتو ُب آخر حوادث سنة )211ىػ( من تارٱبو الكامل، وقد أكثر ابن 
معْب من االحتجاج بعد الرزاؽ، كانت والدتو سنة )126ىػ( أدرؾ من أياـ الصادؽ )ع( اثنتْب 

 .وعشرين سنة عاصره فيها، ولو مصنف يسمى ا١بامع الكبّب، وقد طبع ُب 11 ٦بلداً 
مينا بن أيب مينا ا١بزار: موذل عبد الرٞبن بن عوؼ، روى عن مواله، وعن عثماف،  -([435])

وعلي، وابن مسعود، وأيب ىريرة، وعائشة، وروى عنو ٮباـ، والد عبد الرزاؽ، كاف من أصحاب أمّب 
ا٤بؤمنْب عليو السالـ، ومن كبار تالميذه معدود ُب رجاؿ الشيعة، وقد ناؿ منو ا٣بصـو بسبب 

  .تشيعو
   .ُب )أ،ب(: قاؿ - ([436])

عبداهلل بن مسعود بن غافلة: وغافلة ٗبعجمتْب بينهما ألف، أبو عبد الرٞبن ا٥بذرل  -([437])
الزىري حلفاً، الكوُب، كاف من أىل السوابق وىاجر قدٲباً، وشهد ا٤بشاىد كلها، وكاف يسمى بابن 
أـ عبد نسبة إذل أمو، قرأ عليو النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم القرآف، وأمر بأخذ القرآف عنو، توُب 



با٤بدينة سنة )32ىػ( أو )33ىػ(، ودفن بالبقيع. أخرج لو اإلماـ الناصر ُب البساط، وأئمتنا ا٣بمسة 
إال ا١برجاين، وا١بماعة، روى عنو إبراىيم بن يزيد بن األسود، وا٢بسن البصري، وشقيق، وعلقمة، 

 .وعطاء بن يسار، وغّبىم
  .ػ ُب )أ،ب(: فقاؿ ([438])

رواه ُب فر ائد السمطْب 1/ 267 باختالؼ يسّب ُب اللفظ، وا٤بعُب واحد، ودل يذكر  -([439])
فيو: قلت: عثماف وعبد الرٞبن، وطلحة، والزبّب، فسكت، ٍب تنفس، فقلت: ما شأنك يا رسوؿ 

  اهلل؟
 .((قاؿ: ))نعيت إرل نفسي

  .قلت: استخلف
  .قاؿ: ))من((؟

 .قلت: علي بن أيب طالب
ُب نسخة )أ( بياض من قولو ميموف السرادي صفحتْب إذل قولو وقاؿ رجل عندما رأى  - ([440])

  .الذؿ إخل
   .كذا ُب األصل والصواب )دل( بدليل حذؼ النوف - ([441])

ػ رواه اإلماـ ا٥بادي عليو السالـ، ذكر ذلك ُب األسانيد اليحيوية ص184 بلفظ ))اللهم  ([442])
إف قريشاً أخرجتِب من أحب البالد إرّل فاحللِب ُب أحب البالد إليك((، وذكره بلفظ))اللهم إنك 

أخرجتِب من أحّب البقاع إرّل فأسكِب أحب البقاع إليك((؛ السخاوي ُب ا٤بقاصد ا٢بسنة ص158 
 .وعزاه إذل ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ، وأبو سعيد ُب شرؼ ا٤بصطفى

خرب األئمة من قريش صحيح، فقد رواه اإلماـ األعظم زيد بن علي، عن آبائو عليهم  - ([443])
السالـ، وقد رواه ُب ا١بامع الكاُب وُب هنج البالغة، وىو متلقًى بالقبوؿ، بل ىو متواتر، وقد 

  .أوضحنا طرقو ُب كتابنا )٦بمع الفوائد( ص277
وقوؿ عمر: )لو كاف سا٤باً..إخل( ليس ٕبجة، ولو كاف حجة ػ من حيث أف عمر قالو ٗبحضر من 



الصحابة ودل ينكر عليو فيصّب إٝباعاً ػ للـز منو بطالف القوؿ بالنص على علي وا٢بسنْب صلوات الّلو 
عليهم، بل بطالف القوؿ با٤بنصب من أصلو، وىذه اللواـز باطلة بأدلة قطعية ال يسع ا٤بقاـ إيرادىا، 

والقوؿ ببطالف ا٢بديث من ىذا الوجو ػ أي اإلٝباع على صحة قوؿ عمر ػ أوقع ُب أعظم ٩با فّروا منو 
 :وصار ا٢باؿ كما قاؿ

 وكػنت كاآلوي إذل مثػعب مػوائالً من سبػل الراعد
وقد عاد أصحابنا إذل تصحيحو ٗبثل ما قاؿ اإلماـ ا٤بهدي عليو السالـ ُب ا٤بوعظة ا٢بسنة: وإف سلم 

 .(فمجمل بينتو األدلة القاطعة...إذل آخر كالمو)ع
  .فال سبيل إذل تضعيف ىذا ا٣برب، فهو من أقوى األدلة على القوؿ با٤بنصب، والّلو ورل التوفيق 
ٛبت من موالنا اإلماـ ا٢بجة/ ٦بد الدين بن ٧بمد بن منصورا٤بؤيدي أيده الّلو تعاذل ونفع بعلومو،  

 .كتبو بأمره ولده/ إبراىيم بن ٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدي
وا٢بديث مروي من طرؽ أىل البيت)ع( ُب الشاُب، وُب ٦بموع اإلماـ زيد بن علي )ع(، وُب ا١بامع 

الكاُب، وُب هنج البالغة كما ذكر ذلك ا٤بوذل اإلماـ ا٢بجة/ ٦بدالدين ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاذل ُب 
٦بمع الفوائد ص277، وذكره أيضاً ُب الكنز 81/14 رقم 37995 وعزاه البن أيب شيبة ّٔذا 

اللفظ، وذكره أيضاً ُب الكنز 30/12 رقم 33831 وعزاه إذل ابن أيب شيبة، والبيهقي ُب سننو عن 
أنس وعزاه أيضاً إذل ابن أيب شيبة، والبيهقي ُب سننو عن علي عليو السالـ، وذكره أيضاً ٙبت رقم 

 .33832 بزيادٍة وعزاه إذل الطرباين ُب الكبّب عن أيب برزة
سعد بن عبادة األنصاري ا٣بزرجي الساعدي ا٤بدين: سيد ا٣بزرج أسلم ُب بيعة العقبة  -([444])

الكربى ُب السنة الثالثة ُب ذي ا٢بجة، وجاء معو ثالثة وسبعوف من األنصار، وجعلو رسوؿ اهلل صلى 
 .اهلل عليو وآلو وسلم أحد النقباء، دل يبايع أبا بكر، وال عمر، وتوُب سنة )16ىػ( بالشاـ

  .(ػ ما بْب القوسْب سقط من )أ ([445])
   .(ما بْب القوسْب ساقط من )ب - ([446])

   .ُب )ب(: إذل - ([447])



أبو جندؿ بن سهيل بن عمرو القرشي العامري: قيل ا٠بو عبداهلل، وكاف من السابقْب  -([448])
إذل اإلسالـ، و٩بن عذب بسبب إسالمو، ٢بق بأيب بصّب بساحل البحر، وانضم إليهما ٝباعة ال 
يدعوف لقريش شيئاً إال أخذوه حٌب بعثت قريش إذل النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم يسألونو أف 

يضمهم إليو. ذكره أىل ا٤بغازي ُب من شهد بدراً، وكاف أقبل مع ا٤بشركْب فا٫باز إذل ا٤بسلمْب، ٍب 
أسر بعد ذلك وعذب لّبجع عن دينو، فلما كاف فتح مكة كاف ىو الذي استأمن ألبيو، واستشهد 

  .باليمامة، ولو ٜباف وثالثوف سنة
   .ُب )ب(: عز وجل ٙبت ىذه الشجرة - ([449])

   .ُب )ب(: فلم ؟ - ([450])
   .(ما بْب القوسْب ساقط من )ب - ([451])

عبداهلل بن ا٢بسن الكامل: ىو عبداهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب  -([452])
ا٥بامشي القرشي، أبو ٧بمد النفس الزكية عليو السالـ، من التابعْب كاف ذا عارضة وىيبة ولساف 

و شرؼ، وكانت لو منزلة عند عمر بن عبد العزيز حبسو ا٤بنصور الدوانيقي عدة سنوات من أجل ابنيو 
٧بمد وإبراىيم، ونقلو إذل الكوفة فمات ّٔا سجيناً سنة )145ىػ(، وكاف مولده عليو السالـ سنة 

 .()70ىػ
   .ُب )ب(: رسوؿ اهلل - ([453])

   .ُب )ب(: وردوه - ([454])
   .ُب )ب(: لنا - ([455])

   .ُب )ب(: آمناً  - ([456])
 .ُب )ب(: درؼ حاي، وصوابو: )فاٍف( بتنوين بغّب ياء - ([457])

 .يعِب اليـو الذي أسلم فيو - ([458])
   .ُب )ب(: السيف - ([459])
   .ُب )ب(: واألمة - ([460])



   .ُب )ب(: ابنتيو - ([461])
   .ُب )ب(: قوؿ - ([462])

ػ ذكره ُب كنز العماؿ ج12 ص 112 رقم 34246 وعزاه إذل أٞبد ُب مسنده وإذل  ([463])
الَبمذي عن أيب سعيد ، وعزاه إذل الطرباين ُب الكبّب عن عمرو عن علي، وعن جابر، وعن أيب ىريرة 
، وعزاه أيضاً إذل ابن عدي ُب الكامل عن ابن مسعود، وذكره فيو بروايات متعددة متفقة ا٤بعُب رقم 

34260،34285،34288،34289 ،34248. 
   .ُب )ب(: أف - ([464])

 .تقدـ ٚبرٯبو  - ([465])
   .(ما بْب القوسْب سقط من )أ - ([466])

رواه اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق عليو السالـ ُب األحكاـ 2/ 502، وىو ُب ا١بامع  -([467])
  .الكاُب

  .ػ سقط من )أ( من قولو: وسنة ٧بمد...إذل قولو ُب اآلية: عن ملة إبراىيم ([468])
ػ أخرجو البخاري ج5 رقم 4776، ومسلم ج1020/2 رقم 1401، وأٞبد ُب ا٤بسند  ([469])

158/2 رقم 6477، وابن حباف ُب صحيحو ج190/1 رقم 14، وابن خزٲبة ُب صحيحو 
ج99/1 رقم 197، والبيهقي ُب سننو ج77/7 رقم 13226، والنسائي ُب السنن الكربى 

 .ج264/3 رقم 5324
   .(ما بْب القوسْب سقط من )ب - ([470])

  .ُب )أ(: إال أهنم - ([471])
   .ُب )ب(: وعلى - ([472])

  .(ػ ما بْب القوسْب سقط من )أ ([473])
   .ُب )ب(: مذ - ([474])
  .ا٢برد: الغضب - ([475])



   .ُب )ب(: القضاء - ([476])
   .ُب )ب(: ولد - ([477])

 .روى ٫بوه اإلماـ ا٤برشد باهلل عليو السالـ ُب أماليو 1/ 154 عن علي عليو السالـ -([478])
قاؿ موالنا اإلماـ ا٢بجة / ٦بد الدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاذل: وروى اإلماـ 

ا٤بنصور باهلل بسنده إذل اإلماـ ا٤برشد باهلل عليهما السالـ يرفعو إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم: ))٫بن شجرة النبوة، ومعدف الرسالة، ليس أحد من ا٣بالئق يفضل أىل بيٍب غّبي((، وٗبعناه: 

  .))٫بن أىل البيت ال يقاس بنا أحد((، أخرجو ا٤بال والطربي، انتهى
   .ُب )ب(: قاتلوىم - ([479])
   .ُب )ب(: القليل - ([480])

   .كذا ُب )أ(، و)ب(، والصواب: واإلخوة األخوات - ([481])
ذكره ُب كنز العماؿ 3/ 495 برقم 7576، وىو ُب ا١بامع الصغّب للسيوطي 1/  -([482])

  .195، والطََبع بفتح الطاء ا٤بهملة، وا٤بوحدة أي: يؤدي إذل دنس وشْب وعيب
  .ػ ُب )ب(: وليس إللفة ([483])

سليماف األعمش: ىو سليماف بن مهراف األعمش، ولد سنة )61ىػ(، أحد شيوخ  -([484])
الشيعة، وأثبات احملدثْب، وعده ُب رجاؿ الشيعة ٝباعة من أىل السنة كابن قتيبة ُب ا٤بعارؼ، 

والشهرستاين ُب ا٤بلل والنحل، وكاف من ٕبار العلم، وسدنة اآلثار النبوية، قاؿ ابن خلكاف: كاف ثقة 
عا٤باً فاضالً، واتفقت الكلمة على صدقو وعدالتو وورعو، واحتج بو أصحاب الصحاح الستة، 

وغّبىم، روى عن زيد بن وىب، وسعيد بن جبّب، ومسلم البطْب، والشعيب، و٦باىد، وأيب وائل، 
وإبراىيم النخعي، وأيب صاحل ذكواف. وروى عنو شعبة، والثوري، وابن عيينة، وأبو معاوية ٧بمد، وأبو 

 .(عوانة، وجرير، وحفص بن غياث، توُب سنة )148ىػ
 .تقدـ ٚبرٯبو - ([485])

   .كذا ُب )أ(، و)ب( والصواب إذ إرادة ا١بميع - ([486])



   .ُب )ب(: أنبياء اهلل - ([487])
 .تقدـ ٚبرٯبو - ([488])

   .ُب )ب(: وبتجنأّم - ([489])
   .ُب )ب(: رٞبة اهلل عليو - ([490])

   .ُب )ب(: بقولو - ([491])
 .تقدـ ٚبرٯبو - ([492])
 .تقدـ ٚبرٯبو - ([493])

ُب كنز العماؿ: ))كيف هتلك أمة أنا ُب أو٥با، وعيسى بن مرًن ُب آخرىا، وا٤بهدي من  -([494])
أىل بيٍب ُب وسطها((، عن ا٢باكم ُب تارٱبو، وابن عساكر عن ابن عباس 14/ 269 برقم 

38682. 
قاؿ موالنا اإلماـ ا٢بجة / ٦بد الدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاذل ُب لوامع األنوار: 

عن علي عليو السالـ: ))ا٤بهدي منا ٱبتم الدين بنا كما فتح بنا((، أخرجو الطرباين، ورفعو ُب السبل 
 .األربعة عن السمهودي

   .ُب )ب(: إف شاء اهلل - ([495])
  .(كذا ُب )أ،ب - ([496])

   .قاؿ ُب القاموس: الطامور والطومار: الصحيفة، ا١بمع طوامّب - ([497])
رواه اإلماـ ا٤بنصور باهلل ا٢بسن بن بدر الدين عليو السالـ بسنده إذل ٧بمد بن علي ُب   -([498])
كتابو أنوار اليقْب ُب إمامة أمّب ا٤بؤمنْب، وذكره األميِب صاحب الغدير 3/ 69 بلفظ: ))يتخطى 
ىو وأصحابو رقاب الناس يدخلوف ا١بنة بغّب حساب، وعزاه ُب ىامشو إذل كتاب عيوف أخبار 

الرضى للشيخ الصدوؽ ُب الباب الػ25، وعزاه أيضاً إذل كفاية األثر، وأخرجو اإلماـ ا٤بوفق باهلل عليو 
 .السالـ ُب كتاب اإلعتبار وسلوة العارفْب بدوف لفظ "بغّب حساب" ُب باب ا١بهاد

أبو ٨بنف: لوط بن ٰبٓب األزدي من أقدـ مؤرخي العرب و٧بدثيهم توُب سنة )774ـ(،  -([499])



 .لو رسائل عن حوادث القرف األوؿ ا٥بجري حفظ الطربي الكثّب منها ُب تارٱبو
قاؿ ُب القاموس: ربع: وقف وانتظر، وٙببس، ومنو قو٥بم: أَْرَبْع عليك، أو على نفسك  - ([500])

   .أو على ظَْلِعك
   .ُب )ب(: تشاور - ([501])

   .ُب )ب(: فيهم ىذا - ([502])
أبو خالد الواسطي: من أعالـ أشياع عَبة سيد األناـ، احتج بروايتو سادات األئمة،  -([503])

وىداة األمة: كاإلماـ أٞبد بن عيسى، واإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق، واإلماـ الناصر للحق، واإلماـ ا٤بؤيد 
باهلل، وأخيو الناطق با٢بق أيب طالب عليهم السالـ، وىو الذي روى ٦بموع اإلماـ زيد بن علي عليو 
السالـ. قاؿ اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق عز الدين بن ا٢بسن )ع(: وآّموع متلقى بالقبوؿ عند أىل 

  .البيت عليهم السالـ، وىو أوؿ كتاب ٝبع ُب الفقو
  .ػ ُب )ب(: عليكم ([504])

   .ُب )ب(: للمحسنْب - ([505])
   .ُب )ب(: ىو - ([506])
  .ػ يعِب أشد عداوة ([507])

   .ُب )ب(: وباشروا - ([508])
   .(سقط من )أ( قولو )عالمة ما بيننا وبْب الناس علي بن أيب طالب عليو السالـ - ([509])

   .ُب )ب(: بالعراؽ - ([510])
   .ُب )ب(: يثيبو اهلل ا١بناف - ([511])

   .ُب )ب(: كاف - ([512])
   .كذا ُب )أ(، و)ب(، والصواب )قربوس( وىو حنو السرج أي: قسمو ا٤بقوس - ([513])

   .ُب )ب(: يقيك - ([514])
   .(صوابو )اغرورقت عيناه - ([515])



   .كذا ُب )أ( و)ب( والصواب )ملياً( خرب كاف - ([516])
   .ُب )ب(: عمي - ([517])
   .ُب )ب(: حدثوا - ([518])
   .ُب )ب(: ٱبتم - ([519])

  .حاشية ُب )ب(: عندما أسر رضواف اهلل عليهما - ([520])
   .ُب )ب(: ا١بن والناس - ([521])

 .ػ كذا ُب )أ،ب(، والصواب: ُمِصرّّ  ([522])
  .ػ ُب )أ،ب( أسلم، والصواب ما أثبتناه ([523])

   .ُب )أ،ب( ))إفَّ أولياءه إال ا٤بتقوف إذا حدثتهم(( وال يستقيم الكالـ إال ٕبذؼ إال - ([524])
ػ الموجب ٢بمل الرؤية على العلم، والتعليل بأف العقل اليستحسن أف يُػْقِدر اهلل عز وجل  ([525])

ا١بن أف ينظروا عورات ا٤بسلمْب غّب منتهض ألهنم إف كانوا مرتدين ثيأّم فلن ترى الشياطْب 
عوراهتم، وإف خلعوىا ألجل حاجتهم فقد سن ٥بم الشارع االستعاذة من الشياطْب الذين ال يغضوف 

  .أبصارىم عن العورات امتثاالً ألمر اهلل
   .ُب )أ(: كاف ُب ظل بارد ومعيشة رغدة، ونعمة وسالمة و٠بة ونعمة سابغة - ([526])

   .ُب )ب(: وأقالو - ([527])
   .ُب )ب(: األنبياء - ([528])

  .ُب )ب(: فزعم أف رسوؿ اهلل -([529])
 .كذا ُب )أ، ب(، ولعل الصواب: فيمن اصطفاه اهلل -([530])

   .ُب )ب(: الظلم - ([531])
   .ُب )ب(: أمانتو - ([532])

   .ُب )ب(: اآليات من )73( إذل )91( من سورة األنبياء - ([533])
   .(ما بْب القوسْب غّب موجود ُب نسخة )أ - ([534])



   .ُب )ب(: اركب - ([535])
 .ػ ُب )أ(: وعرفهم ([536])

 .(ػ كذا ُب: )أ( و )ب ([537])
   .ُب )ب(: ٍب  - ([538])

ا٤بكس: النقص والظلم، ودراىم كانت تؤخذ من بائعي السلع ُب األسواؽ ُب ا١باىلية  - ([539])
   .أو درىم كاف يأخذه ا٤بصدؽ بعد فراغو من الصدقة وا٤باكس آخذ ا٤بكس، ٛبت قاموس

حكى ُب ا٤بصابيح الساطعة األنوار للعالمة / عبداهلل بن أٞبد الشرُب ُب تفسّب ىذه  -  ([540])
اآلية: عن اإلماـ ا٢بسْب بن القاسم العياين عليو السالـ، ما يفيد ىذا ا٤بعُب، الذي ذكره ا٤بصنف، 
وحكى عن الز٨بشري والرازي ما معناه: وكذلك كدنا ليوسف، أي: مثل ذلك الكيد العظيم كدنا 
ليوسف، أي: علمناه وأوحينا بو إليو؛ إذ دل يكن ليوسف أف يأخذ أخاه ُب دين ا٤بلك بل ُب دين 

 .إخوتو
   .ُب )أ(، و)ب( كررىا والصواب كرىها - ([541])

  .ػ ُب )ب(: عليو السالـ لقومو ([542])
   .ُب )أ( و)ب( وكالمهما، والصواب وكالٮبا - ([543])

   .ُب )ب(: كما زعموا - ([544])
  .(ُب )أ(: )إ٭با سأؿ موسى  ربو عن يـو القيامة أف يريو آية من آيات يـو القيامة - ([545])

   .ُب )ب(: عليو - ([546])
   .ُب )ب(: وقلبو وعقلو - ([547])

ُب )ب(: وأنو ليس كا٤بخلوؽ بل ىو مباين لكل ما خلق وكذلك فعلو مباين لفعل  - ([548])
   .ا٤بخلوقْب

   .ُب )ب(: أيضاً  - ([549])
ػ ما بْب القوسْب من قولو فافهم إف شاء اهلل إذل قولو:}َواْلَمَلُك َصفِّا َصفِّا)22({(  ([550])



  .(]الفجر[، سقط من )أ
 .كذا ُب )ب(، ولعل الصواب ولذلك - ([551])

   .كذا ُب )ب( ولعل الصواب أخروية ليست دنيوية - ([552])
دحية الكليب: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكليب، صحايب بعثو رسوؿ اهلل صلى  -([553])
اهلل عليو وآلو وسلم برسالتو إذل قيصر يدعوه لإلسالـ، وحضر كثّباً من الوقائع، وكاف يضرب بو ا٤بثل 
ُب حسن الصورة، وشهد الّبموؾ، فكاف على كردوس، ٍب نزؿ دمشق، وسكن ا٤بزة وعاش إذل خالفة 

  .معاوية
سقط من )أ( من قولو: فليت شعري ما تاويل قولو )ال تدركو األبصار( إذل قولو وأما  - ([554])

   .قو٥بم: إنو ال ٯبوز أف نقوؿ ألحد من ا٤بخلوقْب: إين أنا اهلل
   .(كذا ُب )ب( والصواب )ينتظم - ([555])

 .كذا ُب )ب(، والصواب: )أحداً( بالنصب، إسم إفَّ  -([556])
حذؼ قولو: )إال ٧بمداً(؛ ليستقيم ا٤بعُب؛ وقولو: )فجاز  :كذا ُب )أ، ب(، والصواب -([557])

 .(ىذا القوؿ(، بداية جواب قولو: )وأما قو٥بم
 .ػ كذا ُب: )أ( و)ب(، وىذه لفظة مشكلة دل أعرؼ مامعناىا ([558])

   .(ما بْب القوسْب ساقط من )أ - ([559])
 .ػ ُب )أ، وب(: ملك الذي ([560])

من قولو: إذ دل ٰبل بينو وبينها إذل قولو: وأما قولو سبحانو لرسولو: وىل أتاؾ نبأ  - ([561])
   .(ا٣بصم، سقط من )أ

  .يقوؿ ىنا ٗبعُب يظن، وىو يستعمل ٗبعُب يظن - ([562])
   .ُب )ب(: يبصرٮبا - ([563])

   .(ما بْب القوسْب سقط من )أ - ([564])
   .العبارة ُب )أ( أنو يلـز وليو فصّبت ا٢بشوية - ([565])



   .ُب )ب(: باف - ([566])
  .أي استعمل عقلو عوضاً عن فقد الدليل، وا٤براد بالدليل الدليل السمعي -([567])

ما بْب القوسْب ساقط من )أ( من قولو: ولذلك قالت العلماء، إذل قولو: وأما قولو  - ([568])
   .(سبحانو لرسولو ُب صفيو سليماف. قدر صفحتْب ُب )ب

   .كذا ُب األصل والصواب نبوتو - ([569])
 .ُب األصل: فكاف عز وجل يقويو عليهم ما أنزؿ-([570])

  .ُب )ب(: كما نزلت -([571])
إثبات ضمّب ا١بماعة مع وجود الفاعل الظاىر إما أف يكوف غلطاً من الناسخ، وإما أف  -([572])

  .يكوف على لغة: أكلوين الرباغيث
ذكره ُب ا١بامع الصغّب للسيوطي 3/ 61، 62، وأخرجو مسلم 2/ 36، والبخاري  -([573])

  .2/ 234، والنسائي 3/ 47، وىو ُب كنز العماؿ 2/ 274 برقم 3993
ػ ىذه الرواية ٙبمل على أهنا من التواضع الذي ىو أىم مكاـر األخالؽ الٍب بُعث ّٔا  ([574])
النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم بتتميمها؛ وىو صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا قاؿ ذلك فهو من 

تواضعو الذي ٯبب أف نتأسى بو فيو وُب غّبه من األخالؽ الكرٲبة، وإال فقد قاؿ صلى اهلل عليو وآلو 
 .(( وسلم: ))أنا سيد ولد آدـ

   .ُب )ب(: صاحب حثيثو - ([575])
   .ُب )أ( لينتظر - ([576])

 .(ػ كذا ُب )أ، وب(، والصواب: )فلما أحسو ([577])
   .ُب )ب(: خطيئتو - ([578])

   .ُب )ب(: واألمر ثابت من ىذه ا١بهة - ([579])
َنا َعَلى ُكْرِسيِّْو{ إذل  - ([580]) ما بْب القوسْب سقط من )أ( من قولو: وأما قولو سبحانو  }َوأَْلَقيػْ

  .(قولو: وأما قولو: }َوَذا النُّوِف{ قدر صفحة ُب )ب



  .ذكره ُب ا١بامع الصغّب للسيوطي 2/ 203 -([581])
  .ػ ُب األصل: بْب الرجل وا٤برأة واحملبة والرٞبة ([582])

ػ ذكره السخاوي ُب ا٤بقاصد ا٢بسنة ص28 بلفظ "ا٤بهلكات ثالث" وعزاه إذل  ([583])
 .العسكري

   .ُب )ب(: وقاؿ - ([584])
   .ُب )أ(: ال نؤاخذىم، وُب )ب(: ال يؤاخذىم - ([585])

  .ُب )ب(: حوت من ا٢بياتاف -([586])
سقط ما بْب القوسْب من )أ(، من قولو: فلما سكن غضبو، إذل قولو: وىي دل تأت  - ([587])

   .بفاحشة
   .ُب )ب(: من آخر - ([588])

   .ُب )ب(: ويغفر - ([589])
   .ُب )ب(: بو - ([590])

ًً أحببتِب(، ودل يظهر ا٤براد منها، ولعل ا٤بصنف يريد أف معاوية  ([591]) ػ ىكذا ُب )أ، وب( )ُبَّ
أجاب على مرواف أف بكاءه فيما أحبو مرواف من أجلو وىي الدنيا لكونو قد شعر بفواهتا، فيكوف 

  .(صوابو: )فيما أحببتِب
  .(ػ بياض ُب )أ، وب ([592])
  .(ػ بياض ُب )أ، وب ([593])
  .(ػ بياض ُب )أ، وب ([594])

ًب لنا ٕبمد اهلل تعاذل ٠باع ىذا الكتاب ا١بليل على سيدنا وموالنا اإلماـ/ ٦بدالدين  - ([595])
 .بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدي أيده اهلل تعاذل وأطاؿ بقاه

علي بن ٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدي، إ٠باعيل بن ٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدي، وكتب/ إبراىيم بن 



  .٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدي وفقو اهلل تعاذل
  


